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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Venezuela
Președintele
Republicii
Socia
liste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri,
pe Demetrio Boersner, ambasadorul
Republicii Venezuela, în vizită de
rămas bun, în legătură cu înche
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Simbâtă 18 noiembrie 1989

acordat ziarului „Jemnin Jibao“, organul de presă
al C.C. al Partidului Comunist Chinez
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, a primit, la 14 noiembrie, pe Yan Zheng, trimis special al
ziarului „Jenmin Jibao", organul de presă al Comitetului Central al
Partidului Comunist Chinez, căruia i-a acordat următorul interviu :

CU FAPTE REMARCABILE DE MUNCĂ

SIBIU : Săptămîni
și decade record
de producție
Întîmpinînd cu fapte de muncă
exemplare Congresul al XJV-lea al
partidului, colectivele de oameni
ai muncii din industria județului
Sibiu, sub conducerea organelor și
organizațiilor de partid, acționează
cu abnegație și dăruire revoluțio
nară pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan la toți in
dicatorii, pentru continua perfec
ționare a activității economice.
Astfel, în mai multe întreprinderi,
printre care „Independența", între
prinderea de Piese Auto, „Steaua
Roșie",
„Libertatea",
„Drapelul
Roșu" din Sibiu, „Textila" din Cisnădie și altele, s-au organizat săp
tămîni șl decade record în producție,
care s-au finalizat cu obținerea unor importante cantități de produse
fizice peste plan: utilaje metalurgi
ce, utilaje chimice, unelte pneuma
tice, componente auto, confecții
textile, țesături, tricotaje, fire
bumbac etc., precum și in finaliza
rea și expedierea in devans a unor
produse la export. Rezultatele au
la bază măsurile întreprinse pen
tru modernizarea tehnologiilor, ri
dicarea nivelului tehnic și calitativ
al produselor, valorificarea superi
oară a resurselor materiale și ener
getice. Prin aceste semnificative
realizări se dă o nouă expresie
concretă profundului atașament al
oamenilor muncii din industria ju
dețului Sibiu față de politica parti
dului, susținînd cu toată con
vingerea realegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al
XIV-lea, în funcția supremă de
secretar general al partidului, văzînd în aceasta garanția înaintării
României socialiste pe noi trepte
de progres și civilizație, spre co
munism. (Ion Onue Nemeș).

tăți bazate pe principiile echității socialiste, ale de
mocrației muncitorești-revoluționare, singurele în
măsură să asigure mobilizarea și stimularea capa
cității creatoare a întregului popor.
Avîntul pe care îl cunoaște în aceste zile între
cerea socialistă in toate domeniile de activitate se
materializează în însemnate sporuri la producția de
cărbune și energie electrică, de substanțe minerale
utile și metal, de utilaje și instalații, de țesături și
bunuri de consum, de nenumărate alte produse so
licitate de economia națională și la export. Din acest
vast și cuprinzător tablou al muncii însuflețite, pli
ne de abnegație pe care întregul popor o desfășoa
ră în cinstea Congresului al XIV-lea al partidului,
prezentăm azi cîteva noi acțiuni și rezultate, obți
nute de o serie de colective muncitorești fruntașe
în întrecerea socialistă.

PRODUCȚII CÎT MÂI MARI DE CĂRBUNE un angajament muncitoresc exemplar înfăptuit I
Asemenea întregului popor, minerii
de la Cîmpulung sint puter
nic angajați în aceste zile premer
gătoare deschiderii Congresului al
XIV-lea al partidului intr-o activi
tate susținută pentru îndeplinirea și
depășirea sarcinilor de plan, pentru
a extrage și livra termocentralelor
cantități cît mai mari de cărbune.
Avîndu-i în frunte pe comuniști, oa
menii muncii de aici caută și aplică
noi soluții tehnice și tehnologice, noi
forme de organizare a activității în
subteran și la suprafață, în stațiile
de încărcare și expediere, în atelie
rele de proiectare și cercetare, astfel
ca ritmul de lucru să se situeze la
cote tot mai înalte. Concret, ca ur
mare a acțiunilor întreprinse, în pe
rioada care a trecut din acest an au
fost extrase suplimentar 50 000 tone
cărbunt din abatajele de la Cotești,
Pescăreasa, Jugur, Berevoiești și
cariera Aninoasa. Totodată, pină
acum au fost livrate termocentra
lelor, peste prevederile din con
tracte, circa 220 000 tone lignit.
Depășiri apreciabile s-au înregistrat
la producția-marfă și netă, la acti
vitatea de construcții-montaj. Au
fost reduse simțitor cheltuielile de
producție.
Acționînd pentru realizarea și de
pășirea planului de investiții, minerii
musceleni au pregătit în devans noi
fronturi de lucru, noi capacități din
care să se poată extrage importante
producții suplimentare de cărbune.1
După cum ne precizează directorul
unității, inginerul Florea Stoenescu,
la lucrările de pregătire se înregis
trează în prezent un avans de 124
metri liniari, iar la lucrările de des
chidere și săpare de 53 metri. Dacă
în fiecare din lunile care au trecut
pînă acum din acest an s-a reușit
să se livreze termocentralelor canti

tăți importante de cărbune, în
continuare se va livra o pro
ducție și mai mare. Desfășurind și de acum incolo o acti
vitate intensă la lucrările de deschi
dere și pregătire, se va reuși ca pla
nul pe acest an să fie nu numai
îndeplinit, ci și substanțial depășit
în cinstea Congresului partidului.
Cele mai bune rezultate în întrece
rea desfășurată pină acum în exploa
tările carbonifere din bazinul Mus
celului le-au obținut minerii din ca
riera Aninoasa. Aici s-au extras su
plimentar de la începutul anului
peste 120 000 tone cărbune. Pe locu
rile fruntașe se situează brigăzile
conduse de Florian Dorcioman, Ion
Nicola și Constantin Iordan, iar în
tre mineri, cei dinții sint Anania
Zafiu, Florian Herciu și Stelian
Eftene. Pentru a spori realizările și
a livra cantități mai mari de căr
bune uzinelor electrice, formațiile de
lucru și specialiștii unității au in
vedere in continuare noi acțiuni.
După cum aflăm de la inginerul
Lucian Andreescu, șeful serviciului
plan, de la începutul anului au fost
aplicate pe ansamblul întreprinderii
opt măsuri pentru perfecționarea
organizării producției și alte 8 pen
tru modernizarea ei. Eficiența lor e
apreciabilă, obținindu-se producții
mai mari de cărbune, în paralel cu
reducerea cheltuielilor totale și ma
teriale de extracție a lignitului. De
asemenea, între Aninoasa și Cotești
s-a montat de curînd o nouă linie
de funicular, care preia zilnic o can
titate de 3 500 tone lignit, transportat
pînă acum cu mijloace auto, mult
mai costisitoare. Pe lingă economiile
de carburanți obținute astfel, se asi
gură și o mai bună preluare a căr
bunelui adus la suprafață, activitatea
în depozitele de la gura minelor
fiind mai fluentă.

Preocupări intense există șl în di
recția creșterii gradului de mecani
zare a lucrărilor în subteran, condi
ție esențială pentru ușurarea mun
cii oamenilor, sporirea vitezei de
înaintare și, implicit,' pentru crește
rea producției de cărbune. Inginerul
Petre Tiberiu, șeful biroului tehnic,
ne-a vorbit pe larg despre eforturile
făcute pentru ca in atelierele unității
să se construiască o serie de dispo
zitive, echipamente, accesorii și piese
de schimb, reușindu-se ca fiecare
abataj să fie dotat cu mijloacele
care și-au dovedit eficiența in acti
vitatea de extracție și livrare a căr
bunelui. Pe baza măsurilor luate
pentru mai buna folosire a combi
nelor de înaintare și a celor din
abataje, a celorlalte instalații, în pe
rioada următoare se vor atinge in
dici superiori de utilizare a-mașinilor
din subteran, indici care acum se
situează la aproape 94 la sută, față
de 84 la sută cît este planificat.
Avînd în vedere sarcinile de plan
pe anul 1990, în ultima perioadă s-au
luat noi măsuri pentru stimularea
potențialului creator al muncitorilor
și specialiștilor din întreprindere.
Astfel, s-au constituit colective de
inventatori și inovatori, care au ela
borat și contribuit la introducerea în
subteran a unor noi metode de pre
gătire a panourilor de abataj prin
menținerea galeriilor in spațiul ex
ploatat.
Rezultatele obținute, întreaga acti
vitate desfășurată ilustrează hotărîrea colectivului întreprinderii Mi
niere din Cîmpulung de a-și
face exemplar datoria. Angajamentul
minerilor de aici este ca în cinstea
Congresului al XIV-lea să extragă
peste prevederi cantități tot mai mari
de cărbune. (Gheorghe Cirstea,
corespondentul „Scînteii").

belor popoare, al cauzei păcii și
colaborării internaționale.
Ambasadorul venezuelean a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu
calde mulțumiri pentru sprijinul ce
i-a fost acordat în îndeplinirea mi
siunii sale în România.

INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
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1WTREGUL POPOR ÎMTÎMPIMĂ
ÎNALTUL FORUM AL COMUNIȘTILOR
Activitatea desfășurată în aceste zile in fiecare
întreprindere industrială, pe fiecare șantier de in
vestiții, în fiecare institut de cercetare științifică și
inginerie tehnologică, în toate ramurile economiei
naționale și județele țării stă sub semnul atmosferei
de puternică efervescență creato'are generată de apro
pierea începerii lucrărilor Congresului al XIV-lea al
partidului. Se dă expresie în felul acesta voinței una
nime a clasei noastre muncitoare, a întregului po
por de a întîmpina marele forum al comuniștilor ro
mâni cu succese cît mai de seamă în creșterea pro
ducției materiale și a eficienței economice, în gos
podărirea și dezvoltarea proprietății socialiste, ca fac
tori de bază pentru progresul necontenit, multilate
ral al scumpei noastre patrii. Fiecare fapt de mun
că poartă în același timp semnificația deplinei ade
ziuni a tuturor oamenilor muncii la politica științi
fică a partidului nostru de edificare a unei socie

ierea misiunii sale în țara noas
tră.
In timpul întrevederii au fost evocate bunele relații existente în
tre cele două țări, exprimîndu-se
dorința dezvoltării în continuare a
acestor raporturi, în interesul am

ÎNTREBARE : Stimate to
varășe . președinte, vă rugăm
ca, acum, in preajma Congre
sului al XIV-lea al Partidului
Comunist Român, să ne vorbiți
despre mărețele realizări pe
care le-a obținut poporul român
in ultimii ani, sub conducerea
partidului.

RĂSPUNS : Congresul al XIV-lea
al Partidului Comunist Român —
care va începe la 20 noiembrie — va
face bilanțul dezvoltării economicosociale, al construirii socialismului
în România și va hotărî programul
de perspectivă privind dezvoltarea
țării în cel de-al 9-lea cincinal și
pînă în anii 2000—2010.
în acest an am sărbătorit patru
decenii și jumătate de la revoluția
de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă. în cei
45 de ani, România a devenit —
dintr-o țară agrar-industrială slab
dezvoltată — o țară industrial-agrară, cu o industrie modernă, orga
nizată pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, cu o
agricultură socialistă infloritoare.
într-o perioadă istorică scurtă, am
parcurs mai multe etape de dezvol
tare — de la orînduirea burghezomoșierească, în care se manifestau
puternice forme feudale, la etapa
făuririi societățiL. socialiste multila
teral dezvoltate. >
Industria românească produce, la
sfîrșitul acestui cincinal, de peste
145 de ori mai mult decît acum 45
ani. Din aceasta, o creștere de 128
de o-ri s-a realizat după Congresul
al IX-lea al partidului. De aseme
nea, producția agricolă este de 10
ori mai mare, din care de peste 6
ori după 1965, iar anul acesta am
realizat cea mai mare producție agricolă, de peste 60 milioane tone
cereale. Pe această bază a crescut
puternic venitul național”, care în
acest an va fi de peste 40 de ori
mai mare decît în 1945, din care o
creștere de 33 de ori a fost înregis
trată după Congresul al IX-lea al
partidului.
Mă refer la Congresul al IX-lea
al Partidului Comunist Român deoarece el a marcat un eveniment
deosebit în activitatea partidului, in
construcția socialistă din România.
La acest Congres am pus capăt unor
stări de lucruri negative, am hotărît
să renunțăm la teza
,(modelului
unic", la experiența sau la practica

altora, la poziția de ploconire față
de străinătate și am redat partidu
lui și poporului demnitatea, încre
derea în forțele proprii, pornind la
realizarea socialismului pe baza
principiilor socialismului științific, a
materialismului dialectic și istoric
aplicat la realitățile din România.
Putem spune deci că tocmai da
torită acestor hotărîri am putut ob
ține marile transformări revoluțio
nare înregistrate de țara noastră pe
calea socialismului.
Am dezvoltat puternic proprieta
tea socialistă — a întregului popor
și cooperatistă —, care reprezintă
factorul determinant al tuturor rea
lizărilor. O dată cu dezvoltarea for
țelor de producție, a industriei, a
agriculturii, am acordat o atenție
deosebită științei, învățămîntului,
culturii — ca factori hotărîtori ai
întregii dezvoltări economico-sociale.
In același timp; am pornit de la
faptul că socialismul trebuie să
realizeze cea mai înaltă democrație,
să creeze cele mai bune condiții
pentru participarea maselor popu
lare, a întregului popor la adoptarea
hotărîrilor privind politica internă și
externă, la întreaga activitate de
construcție socialistă.
Pornind de Ia teza științifică a
făuririi socialismului cu poporul și
pentru popor, am perfecționat ac
tivitatea statului, a Marii Adunări
Naționale, a consiliilor populare și
am realizat noi forme democratice de
conducere — consiliile
oamenilor
muncii, din toate domeniile de ac
tivitate. Am instituționalizat adună
rile generale ale oamenilor muncii,
în calitate de proprietari, beneficiari
și producători, ca organe de condu
cere a întregii activități din fiecare
unitate și am creat o serie de orga
nisme naționale — congrese ale oa
menilor muncii, din industrie, din
agricultură, congrese ale științei șl
învățămîntului, ale culturii, precum
și consilii naționale care conduc ac
tivitatea dintre congrese, asigurîndu-se, astfel, o largă și organizată
participare a tuturor categoriilor so
ciale, a întregii națiuni la întreaga
activitate de conducere a construc
ției socialiste, a dezvoltării Româ
niei.
In spiritul concepției revoluționare
despre perfecționarea continuă a or
ganizării și conducerii întregii acti
vități, am introdus principiile autoconducerii, autogestiunii, autofinan
țării în toate domeniile de activitate.
Asigurînd creșterea tuturor sectoare

lor de activitate, am acordat, în același timp, o atenție deosebită ri
dicării nivelului de trai, material și
spiritual, al întregii națiuni. în peri
oada 1950—1989, fondul de retribuție
a crescut de peste 33 de ori, iar re
tribuția medie netă a personalului
muncitor de circa 10 ori.
Am amplasat industria pe întreg
teritoriul țării, dezvoltînd larg sute
de noi platforme industriale, ceea ce
a asigurat ridicarea gradului de ci
vilizație și a creat condiții pentru
adevărata egalitate în drepturi între
toți cetățenii țării.
Totodată, am acordat o mare aten
ție construcției de locuințe pentru a
asigura — și din acest punct de ve
dere — oamenilor muncii condiții
tot mai bune de locuit și de viață.
Oricine poate constata astăzi am
ploarea construcțiilor de locuințe,
de așezăminte sociale, in domeniul
ocrotirii sănătății, invățămîntului,
culturii ! Aceasta a făcut ca, astăzi,
circa 82 Ia sută din populația orașe
lor țării — iar în București circa 90
la sută — să locuiască în case noi.
Iată de ce noi apreciem — și acest
lucru se va sublinia cu putere la
Congresul al XIV-lea al partidului
— că România a ajuns la un stadiu
nou de dezvoltare economico-socială,
realizînd obiectivul strategic de tre
cere la stadiul de țară socialistă
mediu dezvoltată.
în documentele pentru Congresul
el XIV-lea, care au fost larg dezbă
tute în întregul partid și cu întregul
popor, se subliniază faptul că toate
aceste succese au fost posibile dato
rită faptului că, după Congresul al
IX-lea, am alocat circa 30—33 la sută
din venitul național pentru dezvol
tare. Aceasta ne-a permis să asigu
răm mijloacele dezvoltării generale
a țării și ridicarea, în același timp,
a nivelului de trai, material și spiri
tual, al poporului, care reprezintă
țelul suprem al politicii partidului,
esența societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe care o edificăm
cu succes in România.
In același timp, în aceste docu
mente și la Congres vom sublinia
cu toată puterea că toate aceste
realizări au fost posibile numai da
torită lichidării cu desăvîrșire a ex
ploatării omului de către om, trece
rii ferme la aplicarea principiilor
socialiste. Datorăm toate acestea so
cialismului! Numai șl numai în con
dițiile socialismului a fost posibil să
lichidăm moștenirea de țară înapoia
tă și — într-o perioadă foarte scurtă
— să obținem aceste mărețe reali
zări, care au transformat în mod ra
dical nivelul de dezvoltare, de viață
al poporului nostru !
(Continuare in pag. a Vl-a)
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Strategia dezvoltării multilaterale a patriei, în spiritul politicii de amplă perspectivă inițiată și promovată consecvent de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, își află convingătoare
împlinire în noua și moderna înfățișare a tuturor localităților țării. în fotografie - una dintre cele mai elocvente imagini edilitare din Bucureștiul anului Congresului al XIV-lea al partidului
Foto : Sandu CRISTIAN
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PROFUNDE PREFACERI SOCIALISTE
Este un adevăr prea bine cunoscut, dar care, prin semnificațiile sale
profunde, merită să fie reamintit : anii socialismului, și îndeosebi anii
care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului - etapă lumi
noasă înscrisă cu litere de aur în istoria patriei și care poartă pecetea
gîndirii și acțiunii cutezătoare a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU - au
însemnat pentru România perioada unei grandioase opere de construcție,
dezvoltare și modernizare a tuturor județelor, a tuturor localităților pa
triei. în acești ani de efervescență creatoare, de dezvoltare fără prece
dent, țara întreagă a devenit un vast șantier de construcții. Din iniția
tiva și sub îndrumarea directă a secretarului general al partidului a în
ceput, în urmă cu mai bine de două decenii, înfăptuirea vastului proces
de sistematizare a teritoriului țării, de organizare și modernizare a tu
turor localităților urbane și rurale în strînsă legătură cu dezvoltarea în
tregii economii naționale, cu înflorirea armonioasă a tuturor zonelor pa
triei, ca temelie și condiție esențială pentru crearea unor condiții tot
mai bune de muncă și viață tuturor oamenilor muncii, pentru ridicarea

gradului de civilizație materială șl spirituală a întregului popor, pentru
asigurarea egalității economice, sociale, politice și culturale tuturor fiilor
patriei, fără nici o deosebire.
S-a construit enorm I Puternice platforme Industriale, edificii soclaledilitare și culturale - școli și instituții, spitale și complexe comerciale,
centre de cultură și creație socialistă „Cîntarea României", săli și terenuri
sportive, stațiuni și complexe de odihnă și tratament. Sînt realități de
netăgăduit ale societății noastre socialiste ce au la bază politica umanistă
și patriotică a Partidului Comunist Român și care - așa cum se prefi
gurează în proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul
al XlV-lea al partiduldi - va fi continuată cu fermitate și în anii viitori.
Pentru că mai avem multe de făcut, pentru că socialismul este
o societate a eticii și echității socialiste, în care toți fiii patriei tre
buie să se bucure deopotrivă de aceleași binefaceri ale civilizației so
cialiste. „Vrem să facem astfel - arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu incit condițiile de viață de la sate, din comune să se ridice cit mai mult,

să se apropie de cele de la orașe I Acesta este obiectivul nostru in
domeniul modernizării comunelor. Fără aceasta nu se poate vorbi de
ridicarea nivelului de viață al României și nu vrem să avem orașe dez
voltate și sate înapoiate. Știm că ne va trebui timp mult, dar ceea ce
am realizat pină acum ne dă convingerea că acest obiectiv se va înfăptui
in bune condiții I"
Așadar, programele de dezvoltare economico-socială, de moderni
zare și înflorire a fiecărei comune, a fiecărei localități fac parte inte
grantă din programul construcției socialiste, al dezvoltării economice, al
progresului și bunăstării întregului popor. Prin înfăptuirea în cincinalul
1991-1995 a obiectivelor acestor programe se va\asigura ridicarea în con
tinuare a nivelului de dezvoltare economico-socială și modernizarea tu
turor localităților țării, se vor reduce și în multe domenii se vor lichida
deosebirile esențiale dintre sat și oraș. Se vor crea astfel premisele ne
cesare pentru realizarea unei societăți omogene, a oamenilor muncii,
a poporului muncitor unic.

■

Din ce oraș este această imagine ? Din... comuna Podu lloaiei din județul lași — un simbol al devenirii satului românesc
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® In anul 1945, un număr de 10 județe ale țării
Bistrița-Năsăud, Botoșani, Călărași, Covasna, Ialomița,
Olt, Satu Mare, Teleorman, Tulcea, Vaslui — nu realizau
împreună nici 5 la sută din producția industrială a țării.
In același an, raportul dintre nivelurile producției in
dustriale pe locuitor, la nivel de județe, era de 38 la 1,
expresie grăitoare a discrepanțelor și inechităților exis
tente pe atunci între județele și zonele țării.
® In perioada 1966-1988 a fost realizat un grandios
program de investiții ce însumează peste 3 600 miliar
de lei, revenind, în medie pe an, peste 160 miliarde lei,
față de numai 24 miliarde lei în primele trei cincinale.
® Prin alocarea unor fonduri sporite județelor mai
puțin dezvoltate, în perioada ce a urmat Congresului al
IX-iea al partidului, acestea au înregistrat ritmuri medii
de dezvoltare superioare mediei pe țară. Astfel, dacă
în perioada amintită ritmul obținut la nivelul economiei
naționale a fost de 7,9 la sută, județul Bistrița-Năsăud
a înregistrat o creștere de 13,2 la sută, Covasna 13,2 la
sută, Gorj 12,2 la sută, Sălaj 12,2 la sută, Giurgiu 11,5
la sută, Tulcea 11,4 la sută.
© In ultimii 24 de ani au fost construite peste 2 000
de întreprinderi, în toate orașele existente și în alte lo
calități ale țării, în prezent fiecare județ dispunînd de
4—5 centre industriale, armonios amplasate.
© O dezvoltare impetuoasă a cunoscut, în anii socia
lismului și, cu deosebire, în perioada ce a urmat celui
de-al IX-lea Congres al partidului, și agricultura țării,
întemeiată pe marea proprietate socialistă de stat și co
operatistă. De la an la an, producțiile agricole au sporit
necontenit, urmare a înfăptuirii revoluției agrare, a vas
telor programe de modernizare a acestei ramuri de
bază a economiei naționale, alocării unor fonduri de
investiții tot mai mari, în vederea creșterii gradului de
mecanizare și chimizare, înfăptuirii unor mari sisteme
de irigații, a unor ample lucrări de îmbunătățiri fun
ciare.
@ Alocarea, de la buget, a unor importante investiții,
care reprezintă suportul dezvoltării bazei materiale a
unităților productive și social-culturale, pe ansamblul
țării și în fiecare județ, a făcut ca valoarea fondurilor
fixe să crească necontenit în fiecare județ. Repartizarea 1
a peste 30 la sută din venitul național pentru dezvoltare,
în anii ce au urmat istoricului Congres al IX-lea, a asi \
gurat înfăptuirea programelor de înflorire economico-so \
cială a județelor, condiție a creșterii necontenite a nive
lului de trai material și spiritual al tuturor locuitorilor \
\
țării.
\
© Dacă în 1970 valoarea completă de inventar a fon
durilor fixe din unitățile socialiste depășea 20 miliarde
lei, în numai 7 județe, in 1980 numărul acestora a cres \
cut la 31, iar din 1985 toate județele au depășit acest \
nivel. In 1990, volumul fondurilor fixe, în medie pe un \
județ, va fi de peste 85,5 miliarde lei.
\
© Dacă în 1968 exista un singur județ in care volu \
mul total de activitate economică depășea 80 miliarde \
lei, iar 29 de județe se situau sub nivelul de 20 miliar \
de lei, în prezent sînt tot mai numeroase județele cu o
activitate economică mai mare de 100 miliarde lei.
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Un oraș non al științei agricole,
promotor al marilor recolte
La 4 mai 1989, comuna Fun
dulea din județul Călărași a
devenit centru agroindustrial,
a căpătat un nou statut —
acela de localitate urbană, de
venind unul dintre zecile și
zecile de orașe noi care au
îmbogățit harta țării, în anii
care au trecut de la Congresul
al IX-lea al partidului.
— Devenind oraș, pornim,
firește, nu' de la nimic — ne
spune Viorel Babă, muncitor
la Stațiunea de cercetări pen
tru plante medicinale și aromatice. Agricultura și, mai
cu seamă, știința agrico
lă ne-au adus un meri
tat renume. în afara unității
de cercetare in care lucrez, pe
teritoriul orașului își mai des
fășoară activitatea Institutul
de cercetări pentru cereale și
plante tehnice — unitate de
interes republican, Institutul
de cercetare și producție pen
tru cultura și industrializarea
sfeclei de zahăr și a substan
țelor dulci, Stațiunea didactică
experimentală patronată de
Institutul Agronomic „Nicolae
Bălcescu" din București. Avem
un liceu cu profil agrar, de
tradiție în zonă. Stațiunea
pentru mecanizarea agricul
turii, cele două cooperative agricole de producție, între
prinderea „Metalurgia", nu
meroasele unități de industrie
mică se adaugă zestrei econo
mice a comunei. De aici am
pornit pe drumul urbanizării,
și acest început ne obligă.
— Ce va reprezenta orașul
dumneavoastră la orizontul
anului 1995, la finele viitoru
lui cincinal ?
— Dorim (și există toate re
sursele) ca orașul Fundulea
să devină, în perspectiva vii
torului cincinal, un reper —
ne încredințează Constantin
Badea, vicepreședinte al con
siliului popular. Multă vreme,
cum știm cu toții, oamenii de
aici au căutat repere în afara
localității. Marele reper se
află însă în noi înșine — acest
prețios adevăr l-am dobîndit
și, o dată cu el, încrederea in
propriile forțe.
Așezarea aceasta semăna
mai degrabă unei imense
gări. Stația C.F.R. polariza
parcă întreaga atenție ; viața
se desfășura aici între două
trenuri.
Anii socialismului, cu deose
bire fertila epocă inaugurată
de Congresul al IX-lea al
partidului, au schimbat din
temelii Înfățișarea acestor
locuri, cum au schimbat înfă
țișarea tuturor celorlalte loca
lități ale țării. S-au alocat im
portante investiții din fondu
rile statului pentru dezvol

tare. Oamenii n-au mai fost
nevoiți să se deplaseze, cine
știe pe unde, în căutare de lu
cru.
Proprietatea socialistă asu
pra pămîntului, aplicarea ope
rativă în practică a rezultate
lor cercetării au constituit te
melia dezvoltării celor două
cooperative agricole de pro
ducție și, ca urmare, a loca
lității in ansamblul său. Ora
șul Fundulea este în prezent
o adevărată citadelă a agri
culturii moderne, un însemn
al noii revoluții agrare.

agroindustrial

— Avem in față Programul
de dezvoltare economico-so
cială a orașului pentru perioa
da 1991—1995 — continuă vice
președintele consiliului popu
lar. Ceea ce vom deveni este
înscris aici garantat de reali
zările noastre de pînă în pre
zent. Ritmurile anuale de
creștere a producției globale
și producției-marfă industria
le vor fi de 12 la sută, urmînd
ca la sfîrșitul cincinalului
1991—1995 să ajungem la o
producție-marfă industrială în
valoare de 456 milioane lei,
reprezentînd 47 082 lei pe lo
cuitor, față de 25 513 lei în
prezent. Valoarea producțieimarfă in industria mică va
înregistra, la sfîrșitul anului
1995, o creștere de 85 la sută

față de actualul nivel. Prestă
rile de servicii către populație
vor cunoaște, de asemenea,
sporuri substanțiale : de la
13,3 milioane în 1990 la 21,5
milioane lei în 1995. Desfaceri
le de mărfuri cu amănuntul —
care în anul 1990 sînt planifi
cate să atingă un nivel de
48,7 milioane — vor depăși,
în 1995, 51 milioane de lei. Nu
în ultimul rind trebuie să
subliniem că valoarea produc
ției globale agricole va crește
de la 34,8 mii lei în 1989 pe
hectarul agricol la peste 40 mii
Iei la finele viitorului cincinal.
Efectivele de animale, produc
țiile medii vor spori an de
an, conform ritmurilor prevă
zute în proiectul ProgramuluiDirectivă. Pe baza acestor re
zultate vor fi amplificate in
vestițiile pentru dotări socialculturale. Se vor construi ast
fel în cincinalul care urmează,
încă 350 de apartamente, cu
spații comerciale la parter, un
dispensar policlinic, un spital
cu 150 de paturi, o creșă cu
120 de locuri și multe, multe
altele. Aceasta va fi, în linii
generale, configurația localită
ții noastre la orizontul anului
1995.
Aproape șapte ani de exis
tență a unui oraș — aceasta
va fi vîrsta localității la finele
viitorului cincinal. Acești aproape șapte ani însă pol r-intări enorm în viața așezăr.i.
după cum ne-au încredințat
interlocutorii noștri, oameni
de cele mai diferite vîrste și
profesii.
— In nici un an de zile am
căpătat o nouă calitate, dar și
o nouă conștiință : aceea de
cetățeni ai unei așezări ur
bane — ține să adauge meca
nizatorul Gheorghe Bodirlău,
deputat în circumscripția nu
mărul 4. O dată cu aceasta
s-au înmulțit însă și proble
mele, exigența față de noi a
crescut. De curînd am dezbă
tut cu cetățenii Programul de
dezvoltare economico-socială
în profil teritorial pentru ur
mătorul cincinal. El reprezintă
voința noastră, a tuturor, în
el se oglindesc ambițiile noas
tre, dorința de mai bine. Ne
vom dezvolta și pe viitor ca o
adevărată cetate a științei agricole românești, căutînd să
materializăm rezultatele cer
cetării în recolte tot mai mari.
Sîntem convinși că de aceste
recolte mari depinde ridicarea
nivelului de trai al tuturor,
dezvoltarea localității în an
samblu. Fundulea este și va
rămîne un oraș al agricultori
lor, puternic centru agroin
dustrial, înfloritoare așezare
urbană la poarta Bărăganului.

„Case pentru toți,
lucrul cel mai firesc“
Familia muncitorilor Elena
și Viorel Mare din Sîngeorgiu
de Mureș s-a mutat, de curind,
în casă nouă. Zilnic, în țara
noastră, în medie, circa 300 de
familii se mută în casă nouă.
La scară macrosocială, ferici
tul eveniment din familia
Mare poate trece neobservat.
Repetîndu-se cotidian de sute
de ori, a intrat în obișnuit.
Poate de aceea Nicolae Adămuț, tînăr miner în Valea Jiu
lui, ne mărturisea profunda
lui nedumerire că, pe plan
mondial, anul 1987 a fost de
clarat „Anul internațional al
celor lipsiți de adăpost". Nu
putea să conceapă interlocu
torul nostru că peste 100 de
milioane de ființe umane
— și numărul acestora a cres
cut de atunci vertiginos — nu
beneficiază de un acoperiș
deasupra capului. El care, ve
nit la oraș dintr-o comună,
locuise într-un internat în anii
de școală, apoi într-un cămin
muncitoresc pentru tineret și,
în
fine,
după
căsătorie,
primise — asemenea mul
tor tineri de vîrsta lui din
întreprindere — un modern și
spațios apartament ; el nu pu
tea să priceapă că în țări
superdezvoltate sînt zeci de
mii, sute de mii de oameni
care rătăcesc pe drumuri în
căutarea unei locuințe, recurgînd, în final, la cele mai
incredibile improvizații sau
adăpostindu-se... sub cerul li
ber. Un drept elementar al
omului este astfel eludat în
țări in care se trîmbițează, în
mod demagogic, tocmai pro
blematica drepturilor omului.
Acest paradox nu putea să-1
priceapă tînărul nostru. Și
asemenea lui nu-1 pot pricepe,
probabil, miile și miile de ti
neri, născuți și crescuți în anii
fertili ai acestei noi orînduiri,
cînd acest drept al omului —
dreptul la o locuință, la un
trai demn, civilizat, deși nu
este Înscris explicit în Consti
tuția țării, este asigurat în
mod deplin, necondiționat.
Una dintre cele mai eloc
vente dovezi ale acestei ul
time afirmații o constituie cele
aproape 6 milioane de locuințe
construite în anii socialismu
lui. După istoricul an al Con
gresului al IX-lea al partidu
lui, numărul de apartamente
construite din fondurile sta
tului a fost de 6,6 ori mal
mare decît al celor construite
în perioada 1945—1965, înregistrîndu-se astfel unul din
tre cele mal ridicate ritmuri
de construcții de locuințe —
în raport cu numărul popula

ției — cunoscute pe plan
mondial. In plus, trebuie
menționat faptul că, dacă ar
fi fost menținute ritmurile de
construcție premergătoare anului 1965, dacă întreaga acti
vitate n-ar fi cunoscut o pu
ternică, impetuoasă relansare,
actuala configurație arhitecto
nică, actualul fond locativ ar
fi putut fi atins abia la ori
zontul anilor 2080 și chiar mai
tîrziu I
Se construiește repede, se
construiește mult, dar mai cu
seamă s-a intensificat preo
cuparea pentru calitate. Un
deosebit accent se pune pe
sporirea suprafeței locuibile,
fiind create condițiile ca în
următorul cincinal indicatorul
de locuibilitate să atingă 10—
12 mp pe locuitor. Se urmă
rește, de asemenea, îmbună
tățirea permanentă a finisaje
lor, creșterea gradului de izo
lare termică, creșterea confor
tului de locuit în general.
Cîteva precizări statistice sînt
bine venite: în anul 1965, 12,2
la sută din totalul locuințelor
îl reprezentau cele cu o sin
gură cameră, 59,6 la sută cu
două camere și 28,2 la sută
cu trei camere. La sfîrșitul
anului trecut, situația se pre
zenta astfel : 17,3 la sută
din totalul locuințelor îl re
prezentau cele cu o cameră,
36.8 la sută cu două camere,
37,1 la sută cu trei camere și
8.8 la sută cu patru și mai
multe camere (acestea din ur
mă inexistente la nivelul ani
lor ’50). Se poate constata,
prin urmare, o creștere sub
stanțială a apartamentelor cu
trei și mai multe camere, pre
cum și o diminuare a celor
cu două camere.
In cadrul amplului program
de dezvoltare și modernizare
a localităților rurale, de apro
piere crescîndă a condițiilor
de viață ale locuitorilor aces
tora de ale celor din mediul
urban, în anii socialismului
s-au construit peste 2,2 mili
oane de case și un număr de
peste 120 000 de apartamente
din fondurile statului, pentru
specialiști, muncitori, cadre
didactice.
In medie, In țara noastră,
circa 300 de familii se mută
zilnic în case noi. O cifră cu
adînci semnificații, o cifrăsimbol — dovada grăitoare a
grijii față de om, față de con
dițiile sale de viață. Societa
tea socialistă românească se
află pe un ireversibil făgaș
al
dezvoltării
multilatera
le. Așa cum pe bună drep
tate sublinia secretarul ge-

neral
al partidului
nos
tru, președintele țării, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU,
„o dată cu dezvoltarea genera
lă a forțelor de producție, am
realizat un larg program de
construcții de locuințe și de
alte așezăminte pentru învățămint, sănătate, cultură și alte
le. De altfel, oricine vizitează
România poate să constate că
orașele noastre au aproape o
înfățișare complet nouă. A
trebuit să facem acestea avind
în vedere faptul că fondul de
locuințe din trecut era foarte
slab, nu satisfăcea cerințele
unor locuințe moderne".
...Locuințe moderne, confor
tabile, civilizate. Așezări în
tregi, orașe care și-au schim
bat aproape cu desăvîrșire în
fățișarea : Alexandria, Boto
șani, Tulcea, Dorohoi, Vaslui,
Bacău, Craiova, Tîrgu Jiu,
Slatina și atîtea altele.
Intre multele realizări con
structive ale ultimilor ani,
Bucureștiul — din bunctul de
vedere al arhitectonicii în
drăznețe, al condițiilor de
muncă și viață asigurate lo
cuitorilor săi — va deveni, la
sfîrșitul viitorului cincinal,
una dintre cele mai moderne
capitale ale lumii. După cum
arăta secretarul general al
partidului, de la tribuna Con
ferinței organizației munici
pale de partid București —
„S-a transformat din temelii
întreaga Capitală. Numai după
1965 s-au construit — inclusiv
pînă la sfîrșitul acestui an —
circa 560 mii de apartamente,
iar cu cele pe care le vom
realiza anul viitor, deci Ia
sfîrșitul acestui cincinal, în
Capitală se construiesc — din
1965 pînă în 1990 — șase sute
de mii de apartamente. Dacă
am socoti numai 3 locuitori pe
apartament, aceasta înseamnă
— in medie — că, numai în
25 de ani, aproape 90 la sută
din locuitorii Bucureștiului
vor locui in apartamente noi".
Vastul program de construc
ții de locuințe, elaborat da
partidul și statul nostru, cu
contribuția hotărîtoare a secre
tarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
reprezintă una dintre cele mai
expresive mărturii ale depli
nei concordanțe dintre vorbă
șl faptă. Investițiile mari care
au fost și continuă să fie alo
cate construcției de locuințe,
cotidiana lor materializare
vorbesc de la sine despre
grija constantă, continuă a
partidului și statului nostru
pentru îmbunătățirea perma
nentă a condițiilor de locuit
ale întregii populații.
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© Obiectivul major stabilit de Congresul al Xlll-lea al
partidului, privind realizarea, în 1990, a unui volum to
tal de activitate economică pe locuitor de cel puțin
80C00 lei a fost realizat cu 2 ani mai devreme, cu ex
cepția a două județe care vor atinge acest nivel în
acest an.
© Așa cum prevăd documentele celui de-al XlV-lea
Congres al partidului, în anul 1995, în fiecare județ se
va realiza un volum de activitate economică de cel puțin
100 090 lei pe locuitor.
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Din peisajul comunelor, orașelor, al cartierelor fac parte șl edificiile sociale de toate folosințele, inclusiv cele ce dau un substanțial sprijin în creșterea și educația celei mai tinere generații —
grădinițele de copii. In imagine ; Grădinița nr. 52, din Capitală
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toate localitățile patriei

I
„Prin înfăptuirea obiectivelor programului de sistematizare teritorială a localităților se va asigura ridicarea
! nivelului de dezvoltare economico-socială a acestora, se vor reduce — și în multe domenii se vor lichida deosebirile
esențiale dintre sat și oraș, se va realiza o tot mai mare apropiere a condițiilor de muncă, de viață și cultură de la
sate de cele de la orașe. Se vor crea astfel premisele necesare pentru realizarea unei societăți omogene a oamenilor
'muncii, a poporului muncitor unic, călăuzit de aceleași năzuințe, de aceleași interese, stăpîn deplin pe destinele
sale, hotărîț să-și făurească: în mod conștient o viață liberă, independentă în societatea socialistă și comunistă46.
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Așezări puternice,
înfloritoare
Se construiește cu oamenii
pentru oameni. In anii făuririi
socialismului au
fost construite la orașe și sate aproape 6 MILIOANE locuințe ;
peste 82 LA SUTA din populația
țării trăiește în case noi, fru
moase, confortabile. In „Epoca
Nicolae Ceaușescu" - cea mai
înfloritoare din istoria patriei —
au apărut orașe noi, cele
vechi au fost înnoite. Acum, în
1989, există în România 265
ORAȘE din care 56 DE MUNI
CIPII, dar procesul de moderni
zare, de ridicare a gradului de
civilizație al tuturor localităților
se află în plină ascensiune.
Dezvoltarea puternică a for
țelor de producție pe intreg te
ritoriul țării, elaborarea și apli
carea unei strategii unitare și
judicioase privind înflorirea eco
nomico-socială a tuturor jude
țelor și localităților, amplifica
rea participării acestora la
progresul general al patriei au
reprezentat și reprezintă unul
din obiectivele fundamentale
ale construcției socialiste în
România. Această opțiune a re
t zultat ca o necesitate obiectivă
pentru înfăptuirea transformări
lor profunde și rapide pe care
le presupune afirmarea noii orinduiri sociale, pentru realiza
rea deplină a civilizației socia
liste.
Munca plină de avînt a mi
lioanelor și milioanelor de mun
citori, țărani, intelectuali a ro
dit frumos și deplin în anii aflați
sub luminile celui de-al IX-tea
Congres al partidului. Pe baza
dezvoltării puternice a forțelor
de producție s-a realizat un u-

$

ț

S

ț
-\

A

*

riaș program de construcții șo
cial-culturale ; numai în ultimii
24 de ani s-au construit 2,6 MI
LIOANE
de apartamente din
fondurile statului, precum și
sute de mii de locuință din fon
durile populației.
Cine străbate astăzi țara de
la un capăt la altul constată,
dintr-o privire ca este un vast
șantier.
■ Acum 53 LA SUTA din
populația țării locuiește în mediul urban, față de 29,8 la sutâ
in 1965 sau 22 la sută în 1945.
lată numele cîtorva noi și pu
ternice centre urbane construite
sau reconstruite aproape total
in ultimii ani : Rovinari, Motru,
Beclean, Tg. Frumos, Zimnicea,
Roșiori de Vede, Fetești, Ale
xandria, Reghin, Pașcani, Odorheiu Secuiesc, Măcin, Slobozia.
■ Practic, aproape în toate
județele României centrele ur
bane s-au înmulțit cu unul, două
sau chiar trei orașe agroindus
triale. Concomitent cu creșterea
numărului de orașe a crescut șl
populația acestora. Astfel, nu
mărul orașelor între 20 000100 000 locuitori a crescut de la
44 în 1965 la 83 în prezent, iar
al celor cu populația de peste
100 000 locuitori de la 13 la 22.
Urbanizarea a însemnat, ală
turi de construirea unor moder
ne ansambluri de locuințe, rea
lizarea unor edificii publice re
prezentative, a unor zone func
ționale — artere de circulație, o
întreagă rețea tehnico-edilitară.
Dar în egală măsură s-a dez
voltat șl continuă să se dezvolte
construcția de locuințe in me
diul rural.

• In prezent, in comune populația dispune de aproape 3,8
milioane locuințe, în cea mai mare parte noi și modernizate,
12 000 școli generale și licee, 10 000 grădinițe, 2 900 dispensare
și case de nașteri, 7 800 centre de cultură și creație socialistă
„Cintarca României", 4 800 cinematografe, 36 500 unități comer
ciale și peste 65 000 de unități de industrie mică și prestări
servicii.
• Cuprinderea populației în Invățămint era, pe ansamblul
țării, in 1945, de numai 15 la sută și chiar mai scăzută in
unele județe. In procesul de invățămint sint cuprinși 5 670 000
de elevi, studenți și preșcolari, aproape un sfert din populația
țării.
• Anul școlar 1989—1990 marchează o cucerire istorică :
trecerea la generalizarea învățămîntuiui de 12 ani care asigură
creșterea generală a nivelului de cultură, de pregătire teore
tică și profesională al intregulul nostru popor.

• Numărul paturilor de asistență medicală era Ia sfirșltul
anului trecut de 215 000, revenind 9,3 paturi Ia 1000 de lo
cuitori.

*

• Numai după anul 1968 s-au construit 17 mari conîplexe
de odihnă și tratament ale U.G.S.R. cu peste 26 000 de locuri
pe seric, la care se adaugă numeroasele hoteluri, baze de tra
tament și agrement ale Ministerului Turismului destinate odih
nei și menținerii sănătății oamenilor muncii.
Așezările patriei se află sub semnul profundelor prefaceri.
Rezultatele de pină acum exprimă mindria de a construi te
meinic și durabil.
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• In prezent asistenta medicală a populației este asigurată
de 48,8 mii medici, revenind 472 locuitori la un medic, ceea ce
face ca România să se situeze din acest punct de vedere prin
tre primele țări din lume.

*
*
*
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Necesitatea modernizării satului
românesc, a înfăptuirii amplelor
programe de dezvoltare economi
co-socială a localităților este de
monstrată in modul cel mai convin
gător de însuși adevărul vieții, de
datele și argumentele realității. O
imagine edificatoare, o adevărată
oglindă a rațiunilor acestui proces
se conturează și din opiniile pe această temă consemnate în comuna
Mihăilești, viitor centru agroindus
trial din județul Buzău.
— Desigur, și comuna Mihăilești
și-a schimbat mult înfățișarea în
anii socialismului, și cu deosebire
după cel de-al IX-lea Congres al
partidului, ne spune pentru început
primarul comunei, tovarășul Ion
Nica. Baza a constituit-o și o con
stituie munca în agricultură în con
dițiile superioare oferite de marea
proprietate socialistă de stat și co
operatistă, datorită căreia anul aces
ta am obținut și noi cele mai mari
producții din istoria locurilor. Cu
toate aceste realizări incontestabile,
trebuie să recunoaștem însă că exis
tă o anume rămînere în urmă a dez
voltării comunei, determinată de mai
multe cauze, a căror rezolvare nu
poate fi decît tot unitară, complexă,
concertată. O asemenea soluționare
o oferă programul de dezvoltare eco
nomico-socială a comunei în cinci
nalul viitor, elaborat pe baza posi
bilităților și realităților din comună,
în lumina prevederilor proiectului
Programului-Directivă și Tezelor
pentru cel de-al XIV-lea Congres
al partidului, a concepției secreta
rului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, privind înflorirea
tuturor localităților patriei, apropierea
condițiilor de muncă și de viață din
mediul rural de cele din mediul ur
ban. Pe scurt, iată cîteva din pre
vederile acestui program. Se vor
înălța în centrul comunei circa 100
de apartamente pentru specialiști,
grupate în 12 blocuri cu unități co
merciale și de prestări servicii la
parter — unități care, în felul aces
ta își vor tripla actuala suprafață —
se va construi un liceu cu 16 săli
de clasă, laboratoare și ateliere, sală
de sport și internat cu 100 de locuri,
se va da în folosință un spital cu
maternitate cu 150 de paturi în to
tal, se va construi un centru de cul
tură și creație „Cîntarea României"
și se vor crea în unități de indus
trie, construcții, industrie mică și
alte activități aproape 500 de noi
locuri de muncă. Practic, toți absol
venții liceului vor putea lucra în co
mună conform pregătirii lor.
— Primii beneficiari vor fi, In
tr-adevăr, tinerii comunei, absolven
ții școlii și ai viitorului liceu, care
urmează să fie dat în folosință în

1993, intervine directoarea coordo
natoare a școlii din comună, tova
rășa Elena Iordache. Cu siguranță,
nu se va mai întîmpla ca în anii
trecuți, cînd din fiecare promoție
dacă mai rămîneau cîțiva tineri în
comună. Liceul care urmează să se
construiască aici este absolut nece
sar și el va contribui mult la ridi
carea soclal-culturală a localității, a
zonei în care se află. Aici vor veni
să învețe și elevii din celelalte co
mune situate pe raza consiliului unic
agroindustrial, care vor găsi apoi
locuri de muncă chiar în localitățile
lor sau în noul orășel agroindustrial
Mihăilești.
— Agricultura va rămîne însă prin
cipala ramură a muncii noastre, ac
tivitatea de bază a localității, preci
zează președintele cooperativei agri
cole de producție, tovarășul Dumitru
Andronescu. De pe acum au fost
luate o serie de măsuri pentru în
tărirea acestui sector, intre care uni
ficarea cooperativelor de producție
din satele Mihăilești și Florica.
— Măsurile care sînt prevăzute In
programele de dezvoltare vor duce și
la schimbarea condițiilor de muncă
în agricultură, este de părere și tova
rășul Constantin Popescu membru
cooperator, șef al fermei numărul 2
de la Cooperativa Agritolă de Pro
ducție Mihăilești. Obținem, desigur,
rezultate bune, dar în brigada pe
care o conduc, compusă din 114 oa
meni, majoritatea femei, nu a mal
venit nimeni de zece ani. Dar de
plecat au plecat mereu, majorita
tea la pensie. Este nevoie de întine
rirea satului, de tineri în comună, în
agricultură, dar ei nu pot fi altfel
determinați să rămînă decît oferindu-le condiții apropiate de cele de
la oraș.
— Dar ce posibilități au tinerii să
se stabilească în comună, să-și con
struiască o casă, de exemplu 7
— In primul rînd sînt casele părin
tești, răspunde primarul. Dacă un tînăr intră acum pe ușă și cere să-și
construiască casă îi dăm autorizație,
îi punem la dispoziție un lot în peri
metrul construibil, îi dăm să-și alea
gă un proiect-tip pentru gospodărie
și anexe gospodărești. Lucrarea, îm
preună cu o bună parte din materia
lele de construcție (cărămidă, țiglă,
var, cherestea etc.) o poate contracta
cu echipa complexă de construcții a
cooperativei agricole de producție.
La sectorul zootehnic al cooperati
vei agricole stăm de vorbă cu mai
mulți lucrători. „Orașul o să aducă
schimbări în bine pentru toți locui
torii, afirmă cooperatoarea Stana
Matei. în agricultură se vor mecaniza mal mult lucrările, în localitate o
să fie mai frumos și astfel tinerii
vor avea tragere de inimă să rămînă

aici, unde s-au născut". „Am doi co
pii, o fetiță in clasa a patra și un
băiețel de patru ani, intervine și teh
niciană Maria Bîlbie și știu de pe acum că vor avea toate condițiile și
toate motivele să rămină să învețe
și apoi să lucreze aici".
Ne interesăm care vor fi, In mod
concret, serviciile și dotările de care
va dispune localitatea, conform pre
vederilor programului de dezvoltare
economico-socială in următorul cin
cinal.
— Vom înființa numeroase noi uni
tăți, concomitent cu extinderea celor
existente, astfel că activitatea de
prestări servicii și industrie mică va
crește de 2,5 ori, urmînd să ajungă
la peste 6 000 lei pe locuitor, ne spu
ne Gheorghe Nedelcu, președintele
cooperativei de producție, achiziții și
desfacere a mărfurilor. Se vor înfiin
ța astfel unități de croitorie, cojocărie, cizmărie, coafură, sifonării, re
parații de obiecte de uz casnic și ra-

dio-televizoare, lăcătușerie, dar și ac
tivități tradiționale, cum sînt rotărie,
timplărie, împletituri de răchită și
multe altele. Menționez in mod deo
sebit și înființarea unei secții de tri
cotaje cu cel puțin o sută de locuri
de muncă, unde vor lucra în prirftipal tinerele fete din comună.
La dispensarul din comună notăm
noi date privind asigurarea tuturor
dotărilor necesare vieții și muncii
locuitorilor.
— Avem de pe acum o încadrare
bună în comuna Mihăilești, un medic
la o mie de locuitori, ne spune doc
torița Gabriela Gheorghe. Dar in
condițiile în care comuna devine
centru agroindustrial, orășel spre care
va gravita populația și din celelalte
comune din cadrul consiliului unic,
prezența spitalului devine absolut ne
cesară. De altfel, dintre toate obiec
tivele prevăzute, el are posibilitatea
de a fi cel mai repede transpus în
realitate deoarece clădirile necesare
există deja. Ele trebuie doar reno

vate, reamenajate și dotate cu tot ce
este necesar pentru buna desfășurare
a activității. Se va apropia în felul
acesta actul medical de cetățenii din
localitățile arondate, va spori calita
tea și mai ales promptitudinea sa.
Ceea ce evidențiază o dată mai mult
realismul și profundul umanism al
acestei direcții de acțiune a partidu
lui și statului nostru privind dezvol
tarea și modernizarea satului, dota
rea sa cu tot ceea ce trebuie vieții
omului.
în termeni asemănători ne-au vor
bit mulți alți cetățeni din comuna
Mihăilești despre modernizarea și
dezvoltarea comunei lor, a satelor
țării, în general,. despre necesitatea
acestui program stabilit din iniția
tiva secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
aduclnd drept argumente adevărurile
de netăgăduit ale vieții, ale realită
ții. Care sînt, în același timp, argu
mente pentru viitorul luminos al sa
tului românesc.

Ferestre spre viitorul satului românesc

PESTE 82 LA SUTA din populația țării-în locuințe noi
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI
- SARCINILE ECONOMICE REALIZATE EXEMPLAR!
FOLOSIREA DEPLINĂ, CU RANDAMENT RIDICAT Organizare riguroasă, spirit
A CAPACITĂȚILOR DE PRODUCȚIE
de inițiativă pentru realizarea
exemplară a sarcinilor la export
In strategia dezvoltării economico-sociale a României, concepută de
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o atenție
deosebită a fost acordată făuririi unei puternice baze tehnico-materiale. în acest context, politica de lărgire continuă a fondurilor fixe
s-a înscris în cei 24 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea
al partidului ca o constantă a planurilor de dezvoltare economicosocială.
Sprijinindu-se pe o rată Înaltă a acumulării — circa o treime din
venitul național. In întreaga perioadă de după Congresul al IX-lea al
partidului — economia noastră națională a primit un aflux masiv șl
in continuă amplificare de fonduri fixe ; ca urmare, volumul total al
fondurilor fixe a ajuns in prezent Ia impresionanta valoare de peste
3 370 miliarde lei — ceea ce înseamnă de peste șapte ori mai mult decît în 1965, din care fondurile fixe productive reprezintă peste 2 500
miliarde lei. Acest substanțial potențial economic reprezintă o premisă
fundamentală a creșterii calității vieții, dar și dimensiunile unei respon
sabilități majore a proprietarilor socialiști asociați la gospodărirea efi
cientă a avuției naționale.
O responsabilitate ce va căpăta noi dimensiuni In anii viitorului
deceniu cind proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție iși
va spori considerabil volumul, ca armare a realizării unor vaste lu
crări de investiții in toate ramurile și sectoarele economiei naționale,

în grija fiecărui colectiv muncitoresc
— o parte substanțială din rodul
acumulării întregii societăți
Ștefan Stochicl. președintele Conliliului municipal de control mun■itoresc al activității economico-so:iale : Socotesc că discuția trebuie să
libă drept punct de pornire realiatea esențială că, cel puțin în ca
ul județului Covasna, implicit și al
nunicipiului Sfîntu Gheorghe, maoritatea covirșitoare a fondurilor
ixe a apărut in ultimii 15—20 de
ini. în această perioadă s-a creat
ie fapt o adevărată industrie In a;eastă zonă a țării. Cele mal mule dintre noile capacități de proiucție puse în funcțiune aparțin
mor ramuri care nu existaseră pînă
itunci în județ, cum ar fi : indusria construcțiilor de mașini, indusria electrotehnică șl industria chinică. De asemenea, ramurile traiiționale — industria exploatării șl
irelucrării lemnului, industriile ușoa■ă și alimentară — au fost puternic
iezvoltate și modernizate în anii
ie după Congresul al IX-lea. Deci
îste cit se poate de îndreptățită atirmația că avem de-a face în a:est moment cu o dotare modernă,
la nivelul tehnicii mondiale. Sem
nificativ pentru amploarea efortului
investițional este faptul că, în pe
rioada 1966—1988 fondurile fixe au
sporit de 12 ori pe ansamblul mu
nicipiului, iar cele din industrie de
16 ori.
Avem astăzi unități cum ar fi, de
exemplu, întreprinderea de Mașini
Agregate și Subansamble Auto, in
care dotarea cu fonduri fixe depă
șește 400 000 lei pe fiecare om al
muncii. O avere considerabilă, ce
pune în termeni de sporită acuita
te exercitarea răspunderii muncito
rești de proprietari ai avuției so
cietății. Aici este, după părerea mea,
miezul problemei. Fiecare om al
muncii trebuie să simtă „apăsarea
răspunderii sociale, a faptului că in
grija lui se află rodul unei tot mai
substanțiale acumulări a muncii în
tregii societăți.
Octavian Sorescu, director tehnic
la întreprinderea de Mașini Agre
gate și Subansamble Auto : Avem
deplina înțelegere a acestui impe
rativ. Cu atît mai mult în cazul în
treprinderii noastre, unde au fost
necesare radicale modificări ale pro
filului de producție, impuse atît de
cerințele economiei naționale, cit și
de resursele existente la un moment
dat. Față de profilul de producție
cu care am pornit la drum, astăzi
sintem în situația unor modificări esențiale, tocmai din nevoia de a asigura o cît mai bună folosire a
capacităților de producție. Și acest
deziderat a fost respectat, înainte
de toate, prin modernizarea utilaje
lor existente, în sensul creării de
utilaje multifuncționale. Pentru a
diminua costurile, în cazul seriilor
mici de fabricație, au fost create ce
lule flexibile și centre de prelucra
re unde este fabricată o gamă lar
gă de repere, de tipul carcaselor,
pentru care, altfel, ar fi trebuit achiziționate mașini-unelte specializa
te, fonduri fixe ce nu ar fi fost uti
lizate, în nici un caz, la întreaga ca
pacitate.
Pentru utilizarea deplină a capa
cităților de producție, cu înalți in
dici, am organizat un compartiment
de reparații unde sînt aduse mași
nile și utilajele la parametrii nor
mali de funcționare ; în plus, o
parte însemnată din mașinile și uti
lajele importate au ' fost moderni
zate, ceea ce a asigurat indigenizarea acestora, în scopul de a face po
sibilă exploatarea lor, în continua
re, fără aport valutar. în întreprin
derea noastră funcționează chiar un
compartiment special cu rolul de a
adapta întreaga gamă a mașinilor și
utilajelor de care dispunem la un
sistem de reparații rapide și efi
ciente.
Ștefan Stochicl : înainte de a aborda și sub alte aspecte utilizarea
mijloacelor de producție In func
țiune, cred că este necesar să pu
nem în discuție problema reintrodu
cerii în circuitul productiv a fon
durilor fixe nefolosite. în aceasta
categorie se încadrează, de regulă,
acele fonduri fixe care au devenit
disponibile ca urmare a schimbării
profilului fabricației întreprinderii
sau modificării esențiale a structu
rii producției, precum și acele ma
șini, utilaje și instalații care, în con
dițiile perfecționării proceselor teh
nologice, nu mai pot fi folosite in
starea tehnică in care se află. In
discutabil, mijloacele fixe producti
ve devenite disponibile reprezintă
valori de întrebuințare imobilizate,
stare de lucruri ce generează mari
prejudicii atit economiei naționale,
cît și întreprinderii în cauză, prin
faptul că încarcă costurile de pro
ducție, reflexul acestei stări de fap
te fiind înrăutățirea situației finan
ciare, implicit diminuarea venituri
lor cuvenite sub forma participării
la beneficii. Oricum, fondurile fixe

productive trebuie să-și găsească în
orice moment folosirea adecvată.
Orice abdicare de la această cerin
ță înseamnă pierdere, deopotrivă
pentru societate, cît și alterarea se
rioasă a intereselor oamenilor mun
cii din respectivul colectiv.
Octavian Sorescu : Unii specia
liști opinează că ar exista o ten
dință de diminuare a eficienței fon
durilor fixe în condițiile progresu
lui tehnic contemporan sau a evo
luției lor ciclice, folosind ca prin
cipal argument modul de formare șl
evoluția prețurilor la mașinile și
utilajele moderne. Se afirmă, de asemenea, că între factorii care de
termină dinamica eficienței fondu
rilor fixe, condițiile tot mai com
plete ale reproducției și înlocuirii
fondurilor fixe (alături de prețuri
le, în general ridicate ale acestora)
au o influență dominantă pe termen
lung, comparativ cu gradul de utili
zare și încărcare atins în mod cu
rent, fenomene economice care in
fluențează negativ evoluția indica
torului amintit. Deci, problema care
se pune în momentul actual, de
avint al progresului tehnic, privește
valorificarea tuturor posibilităților
de sporire a eficienței fondurilor
fixe. Un element de atenuare a efectelor nefavorabile ale creșterii
prețurilor mașinilor șl utilajelor asupra eficienței fondurilor fixe il
poate constitui fundamentarea rigu
ros științifică a acestora, pornind de
la respectarea anumitor corelații in
tre dinamica prețurilor noilor mașini
și creșterea randamentului, sau a al
tor efecte economice ; se constată
uneori că Investiții substanțiale în
fonduri fixe productive nu se regă
sesc în mod corespunzător In valoa
rea producției finale. în acest sens,
este pe deplin justificată cerința for
mulată de secretarul general al
partidului, In direcția perfecționării
metodologiei de formare a prețurilor
la mașinile și utilajele noi, în sensul
reflectării cu mai mare acuratețe in
prețuri a cheltuielilor de muncă so
cialmente necesară, a luării în con
siderare In mai mare măsură a va
lorii lor de întrebuințare, concomi
tent cu creșterea rolului stimulativ
al prețurilor in accelerarea progre
sului tehnico-științific. Pragul echi
librului economic în acest domeniu
trebuie să-1 reprezinte, după cum
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu,
realizarea unor mașini, utilaje, teh
nologii cu performanțe superioare,
fără ca adaosul de productivitate, de
performanță, în general, să antre
neze o sporire accentuată, nejustifi
cată, a prețurilor de livrare.
Francisk Smazenka, director tehnic
la Combinatul pentru Prelucrarea
Lemnului : în unitatea noastră, utili
zarea deplină, cu înalt randament a
tuturor capacităților de producție
constituie o preocupare de prim or
din pentru întregul colectiv, fapt
evidențiat, deopotrivă, de reali
zarea integrală și depășirea in
dicilor planificați în primele 10 luni
din acest an, cît și de volumul producției-marfă realizate la 1 000 lei
fonduri fixe, raport care In prezent
este mai mult decît dublu. S-a ac
ționat și continuă să se acționeze în
mai multe direcții, între care aș aminti, înainte de toate, creșterea co
eficientului de schimburi pe ansam
blul combinatului pînă aproape de
doi, prin acoperirea integrală a
schimbului unu, cit și printr-o mai
bună redistribuire a personalului in
direct productiv în schimbul doi.
Pentru locurile înguste evidențiate
la inventariere s-a asigurat șl lucrul
In cadrul schimbului III, concomi
tent cu asigurarea prezenței în toate
schimburile a unei gsistențe tehnice
de specialitate competente.
Generalizarea acordului individual
In cadrul acordului global a contri
buit, alături de utilizarea superioară
a timpului de lucru al muncitorilor,
la creșterea gradului de folosire a
capacităților de producție, indicele de
utilizare a timpului ajungînd la 95,6
la sută, față de 95 la sută planifi
cat. De asemenea, s-a îmbunătățit
indicele de folosire a timpului dis
ponibil al utilajelor, astfel că pentru
mașinile specifice industriei de pre
lucrare a lemnului, In primele 10
luni, aceștia au fost realizați și de
pășiți la toate utilajele evidențiate.
Astfel, la presa de PAL, față de 88,5
la sută planificat s-a realizat un in
dice de utilizare de 91,2 la sută, la
presa PH 6, față de 77 la sută pla
nificat, s-a obținut 83,52 la sută, iar
la presa monoetajată, față de 77 la
sută s-a Înregistrat un indice de 79,7
la sută.
Creșterea Indicelui de utilizare a
fondului de timp disponibil la utilaje
s-a realizat prin eforturi susținute
pentru efectuarea la timp și în con
diții calitative superioare a lucrări
lor cuprinse în planul de revizii și
reparații. S-au format echipe spe

totalizînd 1600—1700 miliarde lei, pe baza promovării. In continuare,
a unei rate înalte de acumulare — de 28—30 la sută.
Proiectul Programului-Directivă pentru Congresul al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român cu privire la dezvoltarea economico-socială a
României în cincinalul 1991—1995 și orientările de perspectivă pînă In
anii 2000—2010 subliniază ideea că : „o atenție deosebită trebuie acordată
creșterii producției și venitului național pe unitatea de fonduri fixe, prin
exploatarea cu randament maxim a mașinilor, utilajelor și instalații
lor, efectuarea in bune condiții a reparațiilor capitale și reviziilor
tehnice".
O cerință pe deplin Justificată de exigențele superioare pe care
le incumbă trecerea economiei românești pe calea dezvoltării inten
sive.
Această cerință s-a aflat In centrul dezbaterii organizate In muni
cipiul Sfîntu Gheorghe, cu sprijinul consiliului municipal de control
muncitoresc al activității economico-sociale, la care au participat ca
dre de conducere și specialiști din cîteva unități industriale, cu „greu
tate" in ansamblul economiei județului Covasna : întreprinderea de
Mașini Agregate și Subansamble Auto, întreprinderea de Aparataj și
Motoare Electrice, Combinatul de Prelucrare a Lemnului și întreprinderea Textilă „Oltul".
cializate pentru Întreținerea șl re
pararea diferitelor tipuri de mașini
și instalații, au fost detașate echipe
de muncitori de la alte unități, din
sector și de la noi, la aceste uni
tăți, pentru finalizarea lucrărilor de

reparații mal complexe, cum a fost
revizia anuală a fabricii de PAL ;
s-au pregătit din timp lucrările de
reparații, pentru încadrarea lor în
termenele planificate, organizîndu-se
lucrul în două schimburi.

Reparațiile capitale — întotdeauna
prilej pentru modernizarea
mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Ferencz Ion, director tehnic la în
treprinderea Textilă „Oltul". Unita
tea noastră a depășit 110 ani de exis
tență, fiind cea mai veche țesătorie
de bumbac din țară. Printr-o preo
cupare susținută pe linia întreținerii
corespunzătoare a zestrei tehnice și
mobilizarea tuturor forțelor creatoa
re ale colectivului s-a reușit reali
zarea unei dinamici susținute a pro
ducției de la un an la altul. în pre
zent, realizăm aproape 2 600 lei producție-marfă la o mie lei fonduri
fixe. Este un rezultat notabil, dar în
nici un caz limită. Rezerve avem și
noi. Sursa cea mai importantă o con
stituie modernizarea mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor, proces reali
zat In cadrul lucrărilor de reparații
capitale. Deși sintem o întreprindere
veche, prin .modernizarea continuă a
zestrei tehnice am reușit să ne men
ținem permanent pe linia noului, să
fim ceea ce se numește o întreprin
dere reînnoită. în primele zece
luni din acest an am reușit să
realizăm un grad de folosire a ca
pacităților de producție de 97,7 la
sută, cu peste trei procente mal
mult decft nivelul planificat.
Francisk Smazenka. Personal, a*
Insista mal mult asupra roiului deo
sebit pe care trebuie să-I capete ac
țiunea de modernizare a mașinilor,
utilajelor și instalațiilor, in cadrul
efectuării reparațiilor și reviziilor,
promovarea susținută a noilor teh
nologii ca pîrghie de utilizare inten
sivă a capacităților de producție. In
ce ne privește, rezultate semnifica
tive au fost obținute în realizarea
controlului automat al parametrilor
de presare Ia presele mono și multietajate din secțiile de mobilă, mo
dernizarea
preselor
mohoetajate
pentru uscarea alternativă a furni
relor, acționarea ventilatoarelor de
la camerele de uscare prin transmi
sie cu lanț. Tot pe linia folosirii mai
bune a capacităților de producție s-a
acționat în direcția aplicării măsu
rilor cuprinse în programul de creș
tere mai accentuată a productivității
muncii, introducîndu-se noi tehnolo
gii care conduc la economii de con
sumuri materiale și de manoperă și,

In același timp, contribuie la creș
terea gradului de folosire a capaci
tăților de producție. Printre aceste
noi tehnologii, aplicate cu succes în
cadrul secțiilor combinatului, se în
scrie băițuirea prin pulverizare a re
perelor, pre .area termică alternativă
a furnirelor, fabricarea de prese cu
acționare pneumatică în sectoarele
de asamblare a mobilierului, meca
nizarea fazelor de alimentare a uti
lajelor de așchlere prin dotarea cu
dispozitive de avans etc.
Octavian Sorescu. Este extrem de
Important ca acțiunea de moderni
zare să însemne în absolut toate si
tuațiile un mare pas înainte, progres
ce trebuie să se simtă sensibil în evoluția principalilor indicatori ai
producției, în eficiența utilizării fon
durilor fixe. Spun toate acestea gîndindu-mă la saltul apreciabil pe care
l-am realizat în ultimele luni în sec
ția forjă prin modernizarea celor
șapte cuptoare cărora li s-au Intro
dus arzătoare autoregenerative. Efi
ciența acestui tip de arzător se regă
sește în scăderea cu circa 30 la sută
a consumului de gaz metan față de
cuptoarele nemodernizate.
Ștefan Stochici. Exemplele de mal
Înainte impun atenției ideea că, pe
plan financiar, valorificarea superi
oară a capacităților de producție se
regăsește în reducerea amortizării pe
unitatea de produs, concomitent cu
creșterea productivității muncii, ceea
ce înseamnă un spor al venitului net
realizat pe seama valorificării ini
țiativei colectivelor de muncă. Din
păcate, uneori se face auzită opinia
că modernizarea trebuie să se reali
zeze exclusiv prin achiziționarea de
mașini șl utilaje „ultimul tip", de
mare productivitate — opinie nerealistă din punct de vedere tehnic șl
păgubitoare din punct de vedere economic. Un asemenea fond fix tre
buie să se armonizeze cu randamen
tul fluxului în care este amplasat,
trebuie să fie înzestrat și cu tehno
logiile de prelucrare adecvate, care
să-i pună în valoare potențialul.

Ioan ERHAN
Constantin T1MARU

în ansamblul sarcinilor economice
ale acestei perioade — așa cum a
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu
— se detașează cu prioritate reali
zarea producției de export și a ex
portului, vămuirea tuturor stocu
rilor existente, executarea șl livra
rea întregului fond de marfă, în
condițiile de calitate și la termene
le contractuale stabilite. Iată cum
se acționează în acest sens lntr-o
întreprindere constructoare de ma
șini clujeană.
La întreprinderea „Electrometal"
din Cluj-Napoca am asistat în aceste zile la un dialog între inglnerul-șef loan Moș și unul din ingine
rii din cadrul biroului de pregătire
și lansare a fabricației :
— Am nevoie de documentația
pentru batiurile pe care trebuie să
le producă „Unirea" și „Metalul
Roșu" — spunea inginerul-șef. Mă
duc personal să discut la aceste în
treprinderi cum să facem pentru tur
narea urgentă a batiurilor de care
avem nevoie în vederea terminării
ultimelor loturi de mașini de pre
lucrare a lemnului contractate ia
export pe acest an.
De ce se ocupă direct lnginerulșef de această problemă 1
'
— La noi — ne-a relatat tovarășul
Augustin Șerban, secretarul comite
tului de partid, președintele consi
liului oamenilor muncii — s-a în
țeles bine cerința formulată in
repetate
rînduri
de
secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ca exportul să ocupe primul loc pe agenda de lucru
a conducerii unității, să constituie
principala sarcină a întregului co
lectiv. Cadrele de conducere, de la
director la șeful de secție și, putem
spune, pînă la fiecare muncitor, au
sarcini concrete privind realizarea
exportului. De exemplu, în planurile
noastre de muncă — ale comitetului
de partid și consiliului oamenilor
muncii — sînt nominalizate măsurile
ce trebuie întreprinse pșntru înde
plinirea în devans a exportului șl,
în același timp, și cine dintre ca
drele de conducere răspunde direct
de aplicarea acestor măsuri. Modul
în care se realizează aceste sarcini
se urmărește zilnic și, ori de cîte ori
este necesar, comitetul de partid sau
biroul executiv al consiliului oame
nilor muncii intervin operativ, în ve
derea soluționării problemelor care
ar putea impieta realizarea produc
ției de export și expedierea la timp
a producției fabricate, conform con
tractelor. în urma unei asemenea analize, a rezultat necesitatea trimi
terii de delegați la unitățile colabo
ratoare pentru urgentarea primirii
unor repere pentru mașinile de pre
lucrare a lemnului. Recent, bunăoa
ră, directorul a intervenit direct la
Centrala Industrială de Mecanică
Fină și Mașini Textile pentru primi
rea unor materiale necesare acope
ririlor metalice ale pieselor pentru
corpurile de iluminat.
Stăm de vorbă cu inginerul Mircea
Radu Sîngeorzan, directorul unității.
Acesta ne argumentează cu date și
fapte concrete că Întregul colectiv al
întreprinderii a înțeles răspunderea
pe câre o poartă pentru îndeplinirea
planului de export, că trebuie făcute
permanent eforturi, stimulate gîndirea creatoare și spiritul gospodăresc,
inițiativa oamenilor pentru ca pro
dusele fabricii să cîștige noi poziții
pe piața externă. Toate acțiunile
care se întreprind vizează calitatea

muncii, onorarea la termen sau In
devans a contractelor, ceea ce este
esențial în relațiile cu partenerii ex
terni. Astfel, s-a reușit ca mașinile
de prelucrare a lemnului, produsele
electrotehnice cum sînt corpurile de
iluminat, diferitele tipuri de scule și
unelte de lăcătușerie să fie solicitate
în cantități tot mai mari la export.
Concret, în acest an, producția des
tinată exportului prevăzută în plan
este cu 12 la sută mai mare decît in
anul precedent. Și nu numai că s-a
asigurat onorarea integrală a comen
zilor și contractelor încheiate pe această perioadă, dar, în urma solici
tării unor parteneri externi, unele
contracte au fost devansate. In acest
mod, întreprinderea se prezintă la această dată cu planul de export de
pășit cu aproape 20 la sută.
Cine sînt partenerii întreprinderii
„Electrometal" 7 Firme deosebit de
exigente în ceea ce privește onorarea
la termen a contractelor și comenzi
lor, calitatea și fiabilitatea produse
lor din Republica Populară Chineză,
Republica Democrată Germană, Re-
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publica Federală Germania, Italia,
Franța, Uniunea Sovietică, Cehoslo
vacia, Ungaria, Albania, Mongolia,
Belgia, Austria, Iran, Kenia.
Pentru onorarea sarcinilor de plan,
comitetul de partid și consiliile oa
menilor muncii au urmărit să fia
mai bine folosite capacitățile de pro
ducție, să se asigure specializarea unor formații și secții pe export, încredințîndu-se conducerea acestor
secții unor cadre tehnice cu o bună
experiență și Inițiativă in muncă.
Așa, de exemplu, secția de corpuri
de iluminat este condusă de ingine
rul Marin Abrudan, unul dintre spe
cialiștii care se ocupă efectiv, cu
spirit creator, de înnoirea și moder
nizarea produselor, iar cea de ma
șini pentru prelucrarea lemnului de
subinginerul Mircea Krausz, unul din
inovatorii cunoscuți al întreprinderii
și, totodată, un bun organizator al
procesului de producție. La rîndul
lor, aceștia au constituit formații de
lucru conduse de maiștri și munci
tori dintre cel mai experimentați,
receptivi la nou, deosebit de exigenți
în ceea ce privește calitatea muncii
și disciplina fabricației, care au im
primat activității de producție un
caracter dinamic, au făcut ca fiecare
muncitor să devină un sever contro
lor de calitate a propriei sale munci.
O bună experiență s-a dobîndit —
menționa directorul întreprinderii —
In ceea ce .privește realizarea măsu
rilor din programul de perfecționare
a organizării și modernizare a pro
ducției. întregul colectiv este anga
jat în conceperea acestui program șl
în finalizarea măsurilor șl propune
rilor care vizează realizarea cu prio
ritate a exportului. Așa s-a reușit ca
în acest an să fie aplicate peste 10
tehnologii noi cu efecte pozitive pri
vind îmbunătățirea parametrilor ca
litativi ai produselor, creșterea pro
ductivității muncii, valorificarea mai
eficientă a unor materiale. De exem
plu, s-a trecut la aplicarea tehnolo
giei de turnare sub presiune a unor
repere mal complexe, ceea ce con

feră acestora un grad sporit de cali
tate și conduce în același timp la
obținerea unor însemnate economii
de materiale. De asemenea, se aplică
procedeul de detensionare prin vi
brații a pieselor turnate. O noutate
concepută de specialiștii întreprin
derii o constituie alămirea pieselor
din oțel, procedeu de natură să îm
bogățească gama de tehnologii mo
derne folosite în sectorul de galva
nizare.
Colectivul întreprinderii s-a anga
jat să îndeplinească planul de export
pe acest an pînă la Congresul al
XIV-lea al partidului. Acest angaja
ment, remarca secretarul comitetului
de partid, este, așa cum au subli
niat participant!! la conferința orga
nizației de partid, expresia senti
mentelor ce animă pe toți oamenii
muncii din întreprindere de a cinsti
cu realizări deosebite marele forum
al comuniștilor, a atașamentului lor
fierbinte față de partid, față de se
cretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Este expresia da
toriei patriotice de a-și aduce în
treaga contribuție la înfăptuirea mă
rețelor obiective de dezvoltare so
cialistă a țării noastre.
In această perioadă s-a trecut
hotărît la pregătirea producției de
export pentru anul 1990. întreprin
derea a fost prezentă pe parcursul
anului la numeroase tirguri și ex
poziții internaționale cu produse noi
și modernizate oferite spre contrac
tare la export. La expoziția interna
țională de la Leipzig din R.D.G. a
fost expus un nou tip modernizat de
mașină de prelucrare a lemnului,
care se remarcă prin performanțe
tehnice superioare și fiabilitate spo
rită. Reprezentanții unor firme străi
ne au apreciat această mașină și au
încheiat contracte care acoperă aproape întreaga capacitate de fabri
care a acestor mașini din Întreprin
dere.
Cu acesta mașini, cu produsele electrotehnice și de mecanică fină aflate în nomenclatorul de fabricație,
cum sînt corpurile de iluminat, ba
lanțe analitice de mare precizie, în
treprinderea a fost prezentă la Tîrgul
Internațional București, la tîrgurile
și expozițiile internaționale de la
Bmo, Paris, Hanovra, Plovdiv, Za
greb, Bagdad, unde s-au încheiat o
serie de contracte pentru 1990 cu fir
me din diferite țări.
După cum a reieșit și din hotărlrile adoptate de conferința organiza
ției de partid și adunarea generală
a oamenilor muncii, realizarea sarci
nilor pe anul viitor impune ca, de
pe acum, să se asigure toate condi
țiile pentru pregătirea și lansarea
din timp a comenzilor in fabricație.
Din preocupările în acest scop ale
conducerii unității am reținut că s-a
trecut la asigurarea bazei tehnicomateriale, organizarea fabricației, re
partizarea forțelor în raport de volu
mul și complexitatea produselor care
trebuie realizate în prima parte a anului. Faptele demonstrează că în
treprinderea este în măsură să se
prezinte la finele acestui cincinal cu
rezultate deosebite în ceea ce pri
vește creșterea producției de export,
ceea ce va detennina ca în cincina
lul viitor exportul să se situeze la
nivelul sarcinilor prevăzute in docu
mentele pentru Congresul al XIV-lea
al partidului.

Marin OPREA
corespondentul „Sclnteii*

WMf'm trara Trârâ" migurĂ mciioM miiviiahi'i’roductTve
Se poate spune că, într-un anumit
fel, lucrările adunării generale a oa
menilor muncii de la întreprinderea
de Producție Industrială pentru Con
strucții Căi Ferate Buzău s-au desfă
șurat pe parcursul... a trei zile. Spre
deosebire de alți ani, reprezentanții
ministerului, ai centralei nu au
mai venit, ca de obicei, cu 30 de mi
nute înainte de a începe lucrările
adunării generale a oamenilor mun
cii, ci cu două zile mai devreme,
timp în care au trecut prin toate cele
trei fabrici ale întreprinderii, au
discutat cu șefii de secții șl ate
liere, cu muncitorii, cu alte cuvinte
au cunoscut direct,. la fața locului,
problemele, deloc ușoare, cu care se
confruntă, acest colectiv ce numără
peste 3 000 de oameni ai muncii. în
acest context, avîndu-se în vedere
faptul că în cele zece luni care au
trecut din 1989, din cei 20 de indica
tori de plan doar unii au fost reali
zați integral, că o mare parte din
restanțe se datorează neasigurării
materiilor prime și materialelor la
nivelul planului, în special laminate
de la combinatele siderurgice Reșița
și Călărași și țevi de la întreprin
derea de Țevi Roman, planul pentru
1990 — supus aprobării adunării ge
nerale — a fost fundamentat mai
realist. Raportul prezentat adunării
generale a menționat toate greutățile
intimpinate în aprovizionarea tehnico-materială, dar nu la modul reven
dicativ sau scuzabil, ci în spiritul
unei autentice democrații muncitorești-revoîuționare. Au fost, totoda
tă. evidențiate cauzele subiective
care au făcut ca realizările din peri
oada analizată să nu reflecte adevă
ratul potențial și resursele de care
dispune colectivul întreprinderii.
Ca o prefață la imperativele actua
le, inginerul Vasile Palcău, directorul
comercial al întreprinderii, a ținut să
evidențieze, in cuvîntul său, evoluția
acestui harnic șl ambițios colectiv,
care realizează elementele de bază
ale drumurilor de fier din România
și din alte țări. „Acum 20—25 de ani,
multi dintre muncitorii noștri aveau
doar cu două „clase" mai mult ca tre
nul, iar forța brațelor era prioritară.

Deși se muncea In condiții foarte
grele, colectivul de atunci, ca și cel
de astăzi, era sudat, neînregistrîndu-se cazuri de... transferuri. Comu
niștii, aflîndu-se în primele rînduri,
constituiau modelul unei exemplare
mobilizări, al deplinei angajări pen
tru mai binele întregului colectiv. în
prezent, aproape toți muncitorii au
liceul terminat sau frecventează
cursurile serale. Cei de ieri au de
venit muncitori specialiști, maiștri,
ingineri și îi îndeamnă și îi ajută
pe ceilalți să se policalifice sau să
urmeze cursurile serale ale unei fa
cultăți. Cu acești oameni am reușit

zor de aparate de cale șl butelii al
economiei naționale, se impune ca
incepînd din 1990 să fim incluși în
programele prioritare de aprovizio
nare cu laminate, țevi șl neferoase.
Faptul că producția-marfă pentru
1990 este contractată în totali
tate Impune să acționăm susținut
pentru acoperirea integrală cu co
menzi a planului și obținerea de cote
și repartiții de materii prime și ma
teriale la nivelul necesarului, pînă la
30 noiembrie anul curent, astfel in
cit să asigurăm o temeinică pregătire
a producției anului viitor".
„Avem sectoare proprii da cer

tului șl Telecomunicațiilor, a Centra
lei Antrepriză Generală pentru Con
strucții Căi Ferate București, care
tărăgănează soluționarea unor pro
bleme ce depășesc competența în
treprinderii, inginerul Nicolae Mușat,
directorul fabricii „Flacăra", a sub
liniat că nerealizările se datoresc in
mare parte faptului că în ultimii ani
producția, nefiind stabilizată, a creat
serioase probleme în ce privește asigurarea calificării forței de muncă
la nivelul calitativ impus de comple
xitatea unor produse. Nici sectorul
de chimie al fabricii, care este uni
cul furnizor de căști de protecție al

CÎTEVA CONCLUZII DESPRINSE DIN ADUNAREA GENERALA A OAMENILOR MUNCII DE LA
ÎNTREPRINDEREA DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ PENTRU CONSTRUCȚII CĂI FERATE BUZĂU
să realizăm In 1973 primul schimbă
tor românesc de cale ferată, iar în
1987 primele butelii pentru gaze
comprimate la Înaltă presiune, con
tribuind astfel la eliminarea în tota
litate a importului acestor produse.
Iată de ce consider că acumulările
din ultimii 16 ani ne permit să ridi
căm la un nivel superior întreaga
noastră activitate. După cum cu
noașteți, n-am așteptat ca „trenul
progresului" să facă o... haltă și in
unitatea noastră. Ne-am urcat în el
din mers, cu ambiție, dăruire, cu o
competență profesională în continuă
creștere. Se impune însă să-i sporim
viteza și siguranța de înaintare spre
stația terminus — nivelul tehnic
mondial. An de an ne-am depășit
planul la export și am cucerit noi
piețe de desfacere, iar consumul de
inteligență tehnică proprie pe unita
tea de produs s-a triplat. Putem spu
ne că am făcut mari progrese. Analizind Insă cauzele restanțelor, trebuie
să recunoaștem că nici noi, nici cen
trala șl nici ministerul nu am făcut
tot ce trebuia pentru realizarea in
tegrală a planului. Avlnd in vedere
că unitatea noastră este unicul furni-

cetare șl proiectare, cu specia
liști a căror competență profesio
nală este argumentată de numeroa
sele produse și tehnologii concepu
te și realizate la noi, dintre
care unele in premieră națională —
preciza muncitorul Nicolae Oprea de
la secția aparate de cale. La unele
operații continuăm să depunem însă
mult efort fizic, iar condițiile de
muncă, mai ales pe timpul iernii,
nu sînt dintre cele mal bune. Iată de
ce este necesar ca în cadrul pro
gramului de modernizare a produc
ției să se pună un accent mai mare
pe mecanizarea și automatizarea
operațiilor din secția noastră și din
altele. De asemenea, se impune în
tărirea autocontrolului atît la furni
zorii de laminate, cît șl la noi, pen
tru a nu mal avea cazuri cînd tocmai
în faza finală a montării aparatului
de cale să constatăm că una din
șine are vicii ascunse de calitate,
fapt ce ar pune în pericol siguranța
circulației feroviare".
Deschis, fără menajamente, recunoscînd neimplinirile din propria ac
tivitate, dar făcînd și trimiteri pre
cise la adresa Ministerului Transpor-

economiei naționale, nu șl-a putut
îndeplini ritmic sarcinile de plan da
torită neasigurării repartițiilor ne
cesare pentru aprovizionarea cu
unele materii prime simple. Mai mult
decît în celelalte două fabrici ale
întreprinderii, la „Flacăra" se impu
ne modernizarea proceselor de pro
ducție, introducerea unor noi linii
tehnologice și, mai ales, ridicarea
nivelului de pregătire profesională a
muncitorilor.
„Am ridicat șl Ia adunarea gene
rală trecută problema deosebit de
urgentă a înființării unei clase spe
ciale de montatori aparate de cale în
cadrul Liceului Industrial numărul 6
din Buzău — spunea subinginerul
Vasile Cristea, șeful secției aparate
de cale. Și ministerul, și inspectoratul
școlar județean ne-au promis, dar nu
6-a rezolvat nimic. Numărul montatorilor care se pensionează este tn
creștere și deja am intrat In criză de
forță calificată de muncă pentru lu
crările de montare a aparatelor de
cale".
Incepînd din 1973 întreprinderea de
Producție Industrială pentru Con
strucții Căi Ferata Buzău a cunoscut

un amplu și complex proces de dez
voltare și modernizare. Capacitatea
de producție a crescut de peste 15
ori. S-au creat și asimilat noi tehno
logii și produse, saltul spre o nouă
calitate fiind considerabil. Nu se
poate spune însă același lucru și
despre dotările sociale ale întreprin
derii. Aici realizările s-au oprit doar
la o mare cantină și o gospodărieanexă rentabilă. Iată de ce, în cuvîn
tul lor, subinginerul Ion Milea și in
ginerul Mihai Dumitrașcu au cerut,
în numele muncitorilor pe care îi re
prezentau, ca în planul de investiții
pe 1990 să se prevadă construirea
unor grupuri sociale și vestiare la
unitatea numărul doi și secția de bu
telii și a unei microcantine. „Le vom
realiza prin muncă voluntară — pre
ciza inginerul Mihai Dumitrașcu. Ne
trebuie doar amplasamentul și pro
iectele".
Problema asigurării materiilor pri
me și materialelor, mai ales a cali
tății acestora, a revenit deseori în
cuvîntul participanților la dezbateri.
„Am economisit în acest an 150 tone
metal, dar nu putem acoperi restan
țele furnizorilor din economii — pre
ciza inginerul Petre Bura, directorul
tehnic al întreprinderii. Nu cerem
nici un kilogram de metal în plus,
ci doar să se respecte cotele apro
bate prin normele stabilite. De
asemenea, cu ajutorul unităților
specializate, este necesar să asigurăm
un circuit mai rapid în recuperarea
și refolosirea materialelor, în special
a alamei și cuprului, care sint defi
citare".
în cadrul adunării, reprezentanții
ministerului, ai centralei, ai consiliu
lui municipal Buzău de control mun
citoresc și ai comițetului județean de
partid au răspuns prompt la proble
mele ridicate. Urmează ca asigurările
verbale de soluționare a acestora să
aibă cît mai rapid acoperire faptică,
astfel încît planul anual să fie rea
lizat Întocmai și, totodată, să se asi
gure temelii trainice producției anu
lui viitor.

Stelian CHIPER
corespondentul „Sclnteii *
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN ÎNT1MPINAREA CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI

Noi colective muncitorești din economie raportează obținerea

Manifestări politico-educative

unor importante rezultate in îndeplinirea și depășirea sarcinilor
de plan pe acest an și din actualul cincinal
Tn telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, colective de
muncă raportează obținerea unor
importante succese in îndeplinirea
sarcinilor de plan pe acest an și
cincinal.
Comitetul Județean Gorj al P.C.R.
raportează că oamenii muncii din
29 unități economice au îndeplinit
sarcinile de plan la producțiamarfă industrială pe patru ani din
actualul cincinal, ceea ce permite ca
pînă la încheierea acestui an să se
realizeze peste prevederi o produc
ție totalizînd peste 2 miliarde lei.
Vor fi livrate suplimentar econo
miei naționale importante cantități
de utilaje tehnologice pentru lucrări
miniere, mașini-unelte, gaze libere
utilizabile, prefabricate din beton,
plăci din azbociment, cherestea,
placaje din lemn, ca șl alte pro
duse solicitate de economia na
țională.
Comitetul Județean Hunedoara al
P.C.R. raportează că oamenii mun
cii din 25 de unități economice din
județ au îndeplinit planul pe
patru ani din actualul cincinal.
Se estimează că aceste unități
vor realiza, pînă la sfîrșitul anu
lui, o producție-marfă industrială
suolimentară totalizind 1.5 miliarde
Iei. De asemenea, 40 unități eco
nomice hunedorene au realizat în
avans sarcinile de plan pe 3 ani
și 11 luni din actualul cincinal,
preliminîndu-se ca pînă la sfîrșitul
lunii noiembrie să se obțină o pro
ducție-marfă
suplimentară
de
aproape 2 miliarde lei.
Comitetul Județean Dolj al
P.C.R. raportează că un număr de
25 unități economice și-au îndepli
nit planul la producția-marfă in
dustrială pe patru ani din actua
lul cincinal, ceea ce va permite
ca pînă la sfîrșitul anului să obți
nă un spor de producție însumînd
1,4 miliarde lei.
Comitetul Județean Mureș al
P.C.R. raportează îndeplinirea, cu
20 de zile mai devreme, a planu
lui pe 3 ani și 11 luni, ceea ce
creează posibilități pentru reali
zarea unei producții suplimentare
în valoare de 2,2 miliarde lei. De
asemenea, unitățile din subordinea
consiliului popular județean au
realizat planul de prestații de ser
vicii și de livrări la fondul pieței
pe primii patru al cincinalului,
fiind create condiții ca pînă la
sfîrșitul lunii noiembrie să-și ono
reze în devans cu o lună și pre
vederile de plan pe patru ani din
actualul cincinal la producțiamarfă industrială și la export.
Totodată, au fost Îndeplinite pre
vederile planului de investiții pe
patru ani din actualul cincinal,
fiind date în folosință 9110 apar
tamente, precum și capacitățile de
producție programate.
Comitetul Județean Vaslui al
P.C.R. raportează că a fost înde
plinit, la 14 noiembrie, planul producției-marfă industriale pe 3 ani
și 11 luni din actualul cincinal,
ceea ce creează condiții ca pînă la
sfîrșitul acestei luni să se obțină
o producție suplimentară în valoa
re de peste 824 milioane lei.
Comitetul Județean Bihor al
P.C.R. raportează îndeplinirea de
către 22 de unități economice, la
17 noiembrie, a sarcinilor de plan
pe acest an la producția-marfă in
dustrială, fiind condiții pentru rea
lizarea unei producții industriale
suplimentare de peste 400 milioa
ne lei.

Intr-o telegramă, Ministerul In
dustriei Ușoare raportează că în
primele 10 luni din acest an s-au
economisit, față de normele de
consum planificate, peste 2 100 tone
materii prime textile, 74 tone piei
brute, 37 000 mp piei moi pentru fețe
de încălțăminte, 12 000 MWh ener
gie electrică, 17 000 tcc. In aceeași
perioadă au fost introduse peste 160
tehnologii noi și modernizate, iar
alte 115 au fost extinse.
Consiliul Popular al Județului
Timiș raportează că oamenii mun
cii din sectoarele de activitate ale
economiei locale au îndeplinit la
16 noiembrie planul pe 4 ani din
actualul cincinal la producțiamarfă industrială, livrările de
mărfuri la fondul pieței și Ia ex
port, fiind create premisele ca pină
la sfîrșitul anului să se realizeze
o producție suplimentară de peste
180 milioane lei.

în telegrama Consiliului Popular
al Județului Ialomița se arată că
unitățile economice din subordine
au îndeplinit prevederile de plan
pe 4 ani din actualul cincinal la
producția-marfă industrială, livră
rile de mărfuri la fondul pieței și
la export, ceea ce permite ca pînă
la sfîrșitul anului să se obțină pes
te prevederi o producție-marfă în
valoare de 40 milioane lei.
Comitetul Orășenesc Sînnicolau
Mare al P.C.R. raportează îndepli
nirea sarcinilor de plan în profil
teritorial pe 4 ani din actualul cin
cinal la producția-marfă industria
lă, export și la alți indicatori. Pe
această bază, pînă la finele anului
se va realiza o producție suplimen
tară în valoare de peste 250 mili
oane lei, concretizată în importan
te cantități de plăci aglomerate,
încălțăminte, confecții, textile.
Comitetul Orășenesc Mizil al
P.C.R. anunță că industria orașu
lui a îndeplinit la 14 noiembrie
prevederile de plan la export pe
1989, ceea ce creează posibilitatea
livrării în avans a unei producții
la export în valoare de peste 35
milioane lei.
în telegrama Comitetului Orășe
nesc Sinaia al P.C.R. se raportează
că, la 12 noiembrie, au fost înde
plinite sarcinile de plan la export
pe 4 ani din actualul cincinal și
sînt create condițiile ca, pină la
sfîrșitul anului, oamenii
muncii
din întreprinderile orașului să li
vreze suplimentar partenerilor ex
terni produse în valoare de peste
50 milioane lei.

întreprinderea de Ferite Urzlcenl
a îndeplinit planul pe 4 ani din
actualul cincinal la producția fi
zică, producția-marfă, export și la
beneficii. Pină la sfîrșitul anului,
aici se vor obține suplimentar o
producție fizică în valoare de 100*
milioane lei, beneficii de peste 30
milioane lei și importante canti
tăți de produse ce vor fi livrate
suplimentar la export

întreprinderea de Faianță șl Sti
clărie „FAIMAR" Baia Mare a în
deplinit la 17 noiembrie planul
anual Ia producția-marfă și fi
zică, precum și la export Pînă la
sfîrșitul anului, unitatea urmează
să livreze suplimentar articole de
ceramică și sticlărie de menaj în
valoare de aproape 30 milioane
Iei.

întreprinderea Antrepriză de Mon
taj și Reparații Centrale Termice
București raportează îndeplinirea
la data de 15 noiembrie a sarcini
lor de plan pe anul 1989, ceea ce

creează posibilitatea realizării su
plimentare în acest an a unei pro
ducții de construcții-montaj însu
mînd 180 milioane lei și o produc
ție industrială peste prevederi de
40 milioane lei. Totodată, au fost
realizate
sarcinile de plan la
export prevăzute pentru întregul
an, urmînd ca, pină la fi
nele anului 1989, acest indica
tor să fie depășit cu 3 milioane
lei. In acest mod, beneficiile supli
mentare obținute în anul 1989 vor
fi de 20 milioane lei.
Șantierul Canalului Magistral
Șiret—Bărăgan raportează că la 15
noiembrie s-au finalizat lucrările
la primii 5 km ai canalului,
onorîndu-și angajamentul luat în
cinstea celui de-al XIV-lea Con
gres al partidului. S-au realizat
astfel condiții pentru irigarea unei
suprafețe de 18 000 hectare, din
începînd din
care 6 700 hectare
această toamnă. 'Pînă în prezent,
la acest obiectiv au fost realizate
lucrări în valoare de 265 milioane
lei, concretizate în amenajarea
unor terasamente însumînd 4 mi
lioane mc, 3 poduri, 3 subtraversări ale unor cursuri de apă, turna
rea a 160 000 mc beton, care au
Înglobat 4 000 tone armături din
oțel.
întreprinderea de Prefabricate
din Beton Ungheni, județul Mureș,
raportează îndeplinirea, la 15
noiembrie, a planului la producțiamarfă industrială pe 4 ani din
actualul cincinal, asigurîndu-se
astfel obținerea pînă la sfîrșitul
acestui an a unul spor de produc
ție-marfă industrială de peste 15
milioane lei, concretizată în im
portante cantități suplimentare de
prefabricate din beton armat, terasit, ca și alte produse.

întreprinderea
Forestieră
de
Exploatare și Transport Bistrița
raportează îndeplinirea integrală a
planului de producție-marfă și
export pe anul 1989 și pe primii

patru ani
din actualul cincinal,
ceea ce permite ca pînă la sfîrșitul
acestui an să se obțină o produc
ție-marfă suplimentară în valoare
de 20 milioane lei.
întreprinderea de Morărlt-Panificație și Produse Făinoase Te
leorman raportează îndeplinirea
planului la producția-marfă, pe 3
ani și 11 luni din actualul cinci
nal, livrînd suplimentar produse în
valoare de 27 milioane lei.
întreprinderea de Morărit șl Pa
nificație Slobozia, județul Ialomi
ța, raportează că a îndeplinit cu
33 de zile mai devreme planul pe
acest an la principalii indicatori,
ceea ce va permite ca pînă la sfîr
șitul anului să obțină o producțiemarfă suplimentară totalizînd 140
milioane lei, ca și importante de
pășiri ale planului producției fi
zice.
întreprinderea de Turism, Hote
luri și Restaurante București ra
portează că la 15 noiembrie a rea
lizat integral planul la activitatea
economică globală pe acest an,
ceea ce creează posibilități ca
pînă la sfîrșitul anului să obțină
încasări suplimentare de peste 150
milioane lei.
în telegrame «e exprimă depli
na adeziune la Hotărîrea Plenarei
C.C. al P.C.R. privind realegerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu, Ia
Congresul al XIV-lea, în funcția
supremă de secretar general, această opțiune politică reprezentînd garanția realizării cu succes
a Programului partidului, împlini
rii luminoaselor idealuri de viață,
muncă pașnică și prosperitate ale
poporului român. Totodată, colec
tivele de muncă se angajează să
acționeze cu toate forțele pentru
îndeplinirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor de plan, să-și
sporească substanțial contribuția la
ridicarea pe trepte tot mai înalte
de progres și prosperitate a pa
triei.

Oameni ai muncii din agricultură raportează
încheierea recoltării culturilor de sfeclă de zahăr
și realizarea de producții mari la hectar
în telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, comitetele județene Brăila, Constanța, Vaslui, Neamț și Bacău
ale P.C.R. raportează terminarea recoltării culturilor de sfeclă de zahăr
și realizarea unor producții medii de 125 600 kg, 115 000 kg, 113 500 kg,
112 500 kg și, respectiv, 112 200 kg la hectar.
In telegrame se evidențiază că aceste recolte mari, superioare pre
vederilor de plan, demonstrează din plin înaltul potențial al agriculturii'
noastre socialiste, sprijinul puternic acordat dezvoltării agriculturii de
cercetarea științifică românească.
In telegrame se exprimă adeziunea unanimă a lucrătorilor ogoarelor
la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres al partidului, in suprema
funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, angajamentul
ferm al oamenilor muncii de la sate de a înfăptui obiectivele noii revo
luții agrare.

LA SFECLĂ DE ZAHĂR
• Județul Brăila - 125 600 kg la hectar
• Județul Constanța - 115 000 kg la hectar
• Județul Vaslui - 113 500 kg la hectar
• Județul Neamț - 112 500 kg la hectar
® Județul Bacău - 112 200 kg la hectar

La întreprinderile miniere Drăgotești și Jilț, pe platforma ener
getică Turceni, în consiliile unice
agroindustriale de stat și coopera
tiste Sotina, Bumbești-Pițic, No
vaci, Turburea și Turceni au avut
loc simpozioane, mese rotunde și
dezbateri organizate în întîmpinarea Congresului al XIV-lea al
partidului. Marelui eveniment po
litic din viața partidului și a țării
i-au fost dedicate simpozionul „Do
cumentele programatice pentru
' Congresul al XIV-lea al P.C.R. —
generoasă perspectivă a înaintării
necontenite a României pe noi
trepte de progres și civilizație",
desfășurat în unități miniere din
bazinele Jilț, Motru și Rovinari,
precum și expunerea „Politica ex
ternă a României socialiste, poli
tică de pace și colaborare activă
cu toate statele lumii", prezentată
la centrele de creație și cultură so
cialistă „Cintarea României" din
Tg. Jiu, Novaci, Tg. Cărbunești,
Țicleni și Bumbești-Jiu.

La întreprinderea de Autocami
oane Brașov a avut loc colocviul
„Făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea
României spre comunism — stră
lucită operă istorică a poporului
român, condus de partidul comu
nist". La Biblioteca orășenească
din
Zărnești
s-au
desfășurat
lucrările
simpozionului
„Epoca
Nicolae Ceaușescu — epocă de glo
rioase înfăptuiri", iar la Centrul de
Creație și Cultură Socialistă „Cin
tarea României" din orașul Victo
ria a fost prezentată o expunere pe
tema „Epoca Nicolae Ceaușescu —
epoca marilor prefaceri revoluțio
nare".
La Complexul muzeal Timiș au
fost vernisate o amplă expoziție
fotodocumentară avînd ca generic
„Dezvoltarea economico-socială a
județului Timiș in anii Epocii
Nicolae Ceaușescu, perspectivele
prefigurate în documentele pentru
Congresul al XIV-lea al partidu
lui", precum șl expoziția de carte
social-politică „Socialismul științi
fic — izvor mereu viu al gîndirii
și acțiunii revoluționare", în cadrul
căreia, la loc de frunte, sînt pre
zentate lucrări din opera teoretică
și științifică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei
Elena Ceaușescu.
La Schela de foraj petrolier
Handra a fost organizat un ciclu
de expuneri cu titlul „Documentele
pentru Congresul al XIV-lea al
partidului, program de muncă și
luptă revoluționară al comuniști
lor, al întregului popor", urmate de
recitaluri de muzică și poezie
revoluționară, patriotică.
In Comandamentul Infanteriei șl
Tancurilor a avut loc simpozionul
„Congresul al XIV-lea al Partidu
lui Comunist Român — congresul
marilor victorii socialiste". Cu
acest prilej au fost înfățișate reali
zările fără precedent obținute in
dezvoltarea economico-socială a
patriei în anii socialismului, în

Cronica zilei
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a
Zilei naționale a Republicii Zair, vi
neri a avut loc in Capitală o mani
festare culturală organizată de In
stitutul Român pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea, în cadrul că
reia au fost prezentate impresii de
călătorie din această țară.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și ai Ligii Române de
Prietenie cu Popoarele din Asia și
Africa, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.
A fost prezent Makengo ma Kimboko, însărcinatul cu afaceri adinterim al Republicii Zair în țara
noastră.

★

INTR-O TELEGRAMĂ ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
C. C. al U. T. C. raportează realizări
deosebite pe șantierele tineretului
Intr-o telegramă adresată tova
rășului
NICOLAE
CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Comitetul
Central al Uniunii Tineretului Co
munist raportează îndeplinirea, cu
însemnate depășiri, a sarcinilor de
plan pe anul 1989 și pe primii patru
ani ai cincinalului în cadrul șantie
relor naționale, județene și locale
ale tineretului organizate la impor
tante obiective din industrie, agri
cultură și celelalte sectoare ale eco
nomiei naționale.
In telegramă se arată, între al
tele :
Pe deplin conștienți că realizările
fără precedent obținute în anii con
strucției socialiste, și, în mod deose
bit, după istoricul Congres al IX-lea
al partidului, sînt indisolubil legate
de eroica dumneavoastră activitate
revoluționară, de modul strălucit în
care conduceți destinele patriei și
poporului, brigadierii țării, tînăra
generație în întregul ei reafirmă și
cu acest prilej deplina și entuziasta
adeziune la Hotărîrea Plenarei C.C.
al P.C.R. din 27—28 iunie pri
vind
realegerea
dumneavoastră,
mult Iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, Erou intre eroii
neamului, genialul strateg al deve
nirii socialiste a României, simbol
suprem al tinereții noastre revolu
ționare, personalitate de excepție a
lumii contemporane, la marele fo
rum al comuniștilor, în funcția su
premă de secretar general al parti
dului, garanția fermă a înaintării
neîntrerupte a patriei pe noi culmi
de progres și civilizație socialistă,
a împlinirii celor mai cutezătoare
aspirații de prosperitate și fericire
ale întregului nostru popor.
In aceste zile premergătoare Isto
ricului Congres al marilor victorii
socialiste, al independenței depline
a patriei, mîndri de încrederea pe
care ne-ați acordat-o de a participa
direct Ia construcția marilor ctitorii
ce definesc perioada de mărețe îm
pliniri revoluționare înscrisă în con
știința întregii națiuni drept „Epoca

Nicolae Ceaușescu", brigadierii țării
se prezintă cu realizări remarcabile,
pe măsura sarcinilor și chemări
lor adresate tineretului patriei, or
ganizației sale revoluționare de a
participa tot mai activ la realizarea
programelor de dezvoltare multila
terală a țării, la procesul de făuri
re a societății socialiste multilateral
dezvoltate și înaintare a României
spre comunism.
Vă raportăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în
cadrul celor 16 șantiere naționale, 41
șantiere județene și 110 șantiere lo
cale ale tineretului organizate Ia
mari obiective din minerit, indus
trie, agricultură, transporturi, con
strucții de locuințe și social-edilitare s-a realizat un volum total de
lucrări de peste 17 miliarde lei, ceea
ce reprezintă îndeplinirea planului
pe primii patru ani ai cincinalului
In proporție de 135 la sută, concre
tizat în excavarea a peste 8,2 mi
lioane tone cărbune energetic, efec
tuarea de terasamente de peste 180
milioane mc, montarea a peste 26
mii tone de diverse echipamente și
confecții metalice, precum și a im
portante lucrări de irigații și alte
îmbunătățiri funciare.
Dînd glas sentimentelor de profun
dă gratitudine și recunoștință pen
tru condițiile minunate de muncă și
viață ce sînt create tuturor tinerilor
țării prin grija partidului, a dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, Uniunea Ti
neretului Comunist, zecile de mii de
brigadieri vor acționa și în viitor,
cu mai multă fermitate, pentru a
face din toate șantierele naționale,
județene și locale ale tineretului adevărate școli de educare și forma
re prin muncă și pentru muncă a ti
nerei generații, de manifestare ple
nară a spiritului revoluționar, a ela
nului și inițiativei creatoare specifi
ce vîrstei tinere, astfel încît să-șl
sporească contribuția Ia realizarea
celor mai trainice creații materiale
ale poporului nostru, la ridicarea
gradului de civilizație șl bunăstare a
națiunii noastre socialiste.

Adunare festivă consacrată
împlinirii a 75 de ani
de la înființarea Muzeului
Militar Central
Vineri a avut Ioc adunarea festivă
prilejuită de aniversarea a 75 de
ani de la înființarea Muzeului Mi
litar Central.
La festivitate au participat tova
rășii Ion Coman, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al Comitetului Central al P.C.R., ge
neral-colonel Vasile Milea, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale, Suzana Gâdea,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, reprezentanți ai
instituțiilor de cultură și artă din
Capitală, generali și ofițeri su
periori.
Intr-o atmosferă de puterni
că însuflețire patriotică și revo
luționară, participanții au adre
sat
o
telegramă
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, comandant suprem al
forțelor armate, în care se spune :
Cu prilejul festivității organizate la
Împlinirea a 75 de ani de la înfiin
țarea Muzeului Militar Central, des
fășurată în atmosfera de profundă
vibrație patriotică și intensă activi
tate creatoare în care întregul nos
tru popor întîmpină cu cele mai
bune realizări Congresul al XIV-lea
al partidului, personalul Muzeului
Militar Central, împreună cu toți
participanții la această adunare
festivă își îndreaptă gîndurile, cu
dragoste și nemărginită recunoștință,
spre dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Ilustru conducător de partid și de
țară, Erou intre eroii neamului, cti
torul României socialiste moderne,
personalitate proeminentă a lumii

contemporane, șî, în consens cu în
tregul partid și popor, își exprimă
totala adeziune față de Hotărîrea
Plenarei Comitetului Central al
Partidului Comunist Român din
27—28 iunie cu privire la re
alegerea dumneavoastră, la mare
le forum al comuniștilor români,
în funcția supremă de secretar ge
neral al partidului. Vedem în aceas
tă opțiune istorică garanția înaintării
patriei noastre pe cele mai înalte
culmi de progres și civilizație, a în
tăririi independenței și suveranității
ei naționale.
Ideile și tezele de excepțională în
semnătate teoretică și practică din
strălucita dumneavoastră Expunere
la Plenara lărgită a Comitetului
Central al partidului nostru din
24—25 octombrie, expresie elocventă
a preocupării constante pe care o
manifestați pentru aplicarea crea
toare a principiilor socialismului ști
ințific la realitățile românești, con
stituie și pentru noi Îndemn și
călăuză sigură în activitatea nobilă
de formare a omului nou, construc
tor conștient al socialismului și co
munismului, apărător neînfricat al
independenței și suveranității națio
nale.
Vă mulțumim în modul cel mai
respectuos pentru decorarea Muzeu
lui Militar Central cu ordinul „Meri
tul Cultural" cl. I cu ocazia aniver
sării a 75 de ani de la înființare și,
cu acest prilej, ne angajăm solemn
să consacrăm toate cunoștințele,
energia și puterea de muncă pentru
continuarea și dezvoltarea frumoase
lor tradiții ale acestui minunat lăcaș
de cultură și educație al oștirii ro
mâne, asigurîndu-i un tot mai pro
nunțat caracter patriotic și revolu
ționar.

Cu prilejul încheierii misiunii în
țara noastră, ambasadorul Republicii
Venezuela, Demetrio Boersner, a
oferit, vineri, o recepție.
Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe,
oameni de cultură și artă, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră,
alți membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

tv
13,00 Telex
13,05 La sftrșl* de săptămlnl
14.45 Săptămîna politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal • In tnttmplnarea ma
relui forum al comuniștilor, al în
tregului popor
19,25 Tara întreagă întîmpină Congresul
al XIV-lea al Partidului Comunist
Român. Acțiuni hotărîte în toate
unitățile economice pentru îndepli
nirea Integrală a planului pe anul
1989
19.45 în fruntea partidului șl a țării —
un
strălucit
conducător
—
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Do
cumentar
20,10 Cintarea României — Omagiul ță
rii conducătorului iubit. „Eroului
patriei, glorie !“. Selecțiuni din
spectacolele realizate In colaborare
cu Consiliul Culturii șl Educației
Socialiste și cu comitetele județe
ne de cultură șl educație socialistă
20.55 Bucureștlul de azi — grandioasă
ctitorie a Epocii Nicolae Ceaușescu.
Documentar
21.55 Telejurnal • In Intîmplnarea ma
relui forum al comuniștilor, al În
tregului popor
22,05 Clntec nou pe plai străbun. Muzică
populară

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter
valul ÎS noiembrie, ora 20 — 21 noiem
brie, ora 20. In țară : Vremea va fl
rece Îndeosebi In prima parte a Inter
valului. Cerul va fl variabil spre sfîr
șitul Intervalului In regiunile nordice
ș! nord-estlce ale țării. Vor cădea pre
cipitații slabe mai ales sub formă de
ninsoare, pe alocuri, în a doua parte
a Intervalului In zonele nordice și
nord-estice. Vlntul va sufla slab pină
la moderat. Temperaturile minime vor
fi cuprinse Intre minus 12 șl minus i
grade, mai scăzute In depresiunile lntramontane și in zonele subcarpatice,
dar mal ridicate In ultima noapte, cele
maxime vor fi cuprinse intre minus 3
și plus 7 grade. Pe alocuri se va pro
duce ceată asociată șl cu depunere de
chiciură.

deosebi In perioada Inaugurată de
Congresul al IX-lea al parti
dului, de cînd la cîrma desti
nelor naționale se allă cel mai
iubit fiu al poporului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
„Contribuția
tovarășului
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și
transpunerea în viață a strategiei
de dezvoltare generală a României
pe temeiurile aplicării creatoare a
principiilor generale ale socia
lismului științific" s-a Întitulat
expunerea prezentată la Școala
militară de ofițeri activi „Nicolae
Bălcescu".
La Botoșani a fost deschisă
o
amplă
expoziție
Întitulată
„Marile
înfăptuiri ale Epocii
Nicolae Ceaușescu", ce se constituie
într-un vibrant omagiu adus de
creatorii de frumos grandioaselor
transformări revoluționare petrecu
te pe pămîntul patriei în perioada
ce a trecut de la Congresul al
IX-lea al partidului.
Lucrările înmănunchează Imagini
Inspirate din peisajul întinerit al
orașelor- și satelor, din viața și
munca poporului nostru, liber și
stăpîn pe destinele sale. Vernisajul
expoziției a fost întregit de recita
lul literar-muzical „Omagiu parti
dului".

In programul cultural al Capi
talei se află înscrise, în aceste zile
premergătoare evenimentului poli
tic major din viața țării, Congre
sul al XIV-lea al P.C.R., specta
cole teatrale de operă și balet,
concerte simfonice și camerale, re
citaluri instrumentale, prezentări
de filme din producția națională,
creații inspirate din actualitatea
României. Ele aduc în prim-plan
omul zilelor noastre și transpun,
în plan artistic, prefacerile struc
turale ce au schimbat chipul pa
triei în anii luminoși al consrucției socialiste.
Pe scenele teatrelor se joacă în
toată această perioadă piese din
dramaturgia originală, premiere și
spectacole din repertoriul curent,
de largă audiență la public. în
cinstea marelui forum al comuniș
tilor, colective artistice susțin, pe
scenele teatrelor, la centrele de
creație și cultură socialistă „Cin
tarea României" de pe marile plat
forme Industriale „23 August",
„Republica", „Vulcan", „Semănă
toarea", întreprinderea de Confecții
și Tricotaje, recitaluri de poezie pa
triotică și revoluționară.
Filarmonica „George Enescu" a
programat concerte cuprinzînd va
lori muzicale românești, pagini
simfonice și camerale de mare vir
tuozitate. In rotonda Ateneului
Român au loc, de asemenea, con
certe sub genericul „Muzica româ
nească tn actualitate", susținute de
Filarmonica brașoveană, precum șl
în cadrul stagiunii municipale a
artiștilor amatori. La Opera Ro
mână va avea loc duminică, 19
noiembrie, un concert extraordi
nar de muzică românească.

La centrele de creație și cul
tură socialistă „Cintarea Româ

niei", în întreprinderi, Instituții și
școli din județul Caraș-Severin au
avut loc bogate manifestări poli
tico-educative și cultural-artistice.
Astfel, la Combinatul siderurgic,
întreprinderea de prefabricate și
Combinatul minier Banat-A nina
s-au desfășurat dezbaterile „Con
cepția secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cu privire la edificarea societății
socialiste", „Tezele pentru Congre
sul al XIV-lea al partidului — ori
zonturi ale dezvoltării socialiste"
și „Clasa muncitoare — forța ac
tivă dinamizatoare a progresului
social-istoric". La Reșița a fost
vernisată o amplă expoziție foto
documentară intitulată „Mărețele
înfăptuiri economico-sociale în anii
Epocii Nicolae Ceaușescu, în ju
dețul Caraș-Severin". Totodată, în
cadrul Univ ității populare au
fost expuse temele „Documente
le pentru Congresul al XIV-lea
al partidului — strălucită pre
figurare a viitorului României
socialiste" și „Socialismul știin
țific — izvor mereu viu al gîndirii și acțiunii revoluționare".
Sub egida organizațiilor de ti
neret, în întreprinderi, instituții,
pe mari piatforme industriale din
întreaga țară au avut loc numeroa
se expuneri, dezbateri, simpozioa
ne dedicate marelui forum al co
muniștilor români.
La centrele de creație și cultu
ră socialistă „Cintarea României"
pentru tineret din Rimnicu Sărat,
Brăila, București, Galați, Arad,
Cluj-Napoca, Botoșani a fost pre
zentată expunerea „Congresul al
XIV-lea al P.C.R. — moment de
rodnic bilanț și intensă mobiliza
re în procesul edificării societății
socialiste multilateral dezvoltate".
Numeroși tineri de la șantierele
navale din Orșova și Galați, de
la întreprinderea Minieră Deva, de
la Combinatul Chimic din Mureș,
Țesătoria de Bumbac Salonta, Fi
latura de Lînă Pieptănată din Bis
trița au participat la simpozioane
le „Opera social-politică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu — con
tribuție de seamă la îmbogățirea
teoriei și practicii revoluționare"
și „Epoca Nicolae Ceaușescu —
epoca glorioasei afirmări a politi
cii externe românești, a grijii pen
tru promovarea intereselor și aspi
rațiilor fundamentale ale tinerei
generații".

în cadrul manifestărilor au fost
înfățișate pe larg marile succese
obținute de poporul român, sub
conducerea partidului, în opera de
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Au fost dezbă
tute documentele programatice
pentru Congresul al XIV-lea al
partidului și s-au prezentat sarci
nile actuale și de perspectivă ce
revin tinerei generații pentru a-și
spori contribuția la dezvoltarea economico-socială a țării, la ridi
carea ei pe noi trepte de progres
și civilizație.
(Agerpres)

Cu privire la ședința ordinară a Comitetului miniștrilor
apărării ai statelor participante la Tratatul
de la Varșovia
In a doua jumătate a lunii noiem
brie 1989, in capitala Republicii Un
gare, Budapesta, va avea loc ședința
ordinară a Comitetului miniștrilor
apărării ai statelor participante la
Tratatul de la Varșovia, la care va

fi analizată problema privind per
fecționarea, in continuare, a Forțe
lor Armate Unite, avînd în vedere
orientarea defensivă a doctrinei mi
litare a statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

„Fotbaliștii români merită
să participe la turneul final"
APRECIERI ALE PRESEI ITALIENE Șl DANEZE
Ziarele italiene au publicat ample
comentarii pe marginea preliminari
ilor Campionatului mondial de
fotbal, menționînd la loc de frunte
performanța echipei României, care
și-a cîștigat calificarea la turneul
final din Italia, după ce a Întrecut
cu scorul de 3—1 echipa Danemarcei.
Sub titlul „România zdrobește
Danemarca șl după 20 de ani se
califică la turneul final al mondialu
lui", ziarul „La Gazzetta dello sport"
din Milano scrie: „Rezultatul de 3—1
pentru România redă in termeni
foarte clari istoria unei partide
intense și fierbinți pe care fotbaliștii
români, in frunte cu formidabilul
loan Sabău, au stăpînit-o după
primul sfert de oră și pînă la sfîrșit.
Chiar in momentele cele mai grele,
jucătorii români nu și-au pierdut
cumpătul, ci, dimpotrivă, cu sprijinul
publicului, care i-a încurajat tot
timpul, au marcat și al treilea gol.
Mijlocașul Sabău, cel care la Sibiu,
in primăvară, a semnat capitularea
echipei Italiei, antrenată de Vicini,
a dominat centrul terenului, in timp
ce Balint
a luptat
cu fundașii
adverși. Chiar și în zece oameni,
echipa română nu a cedat. Cu toții
la apărare, în frunte cu excelentul
Gică Popescu, și cu toții în atac în
momentele favorabile".
La rîndul său, ziarul „Corriere
dello sport" din Roma relatează :
„Antrenorul Piontek a indicat pro
babil jucătorilor săi să-i anihilize in
mod special pe Lăcătuș și Hagi.
ultimul fiind eliminat de pe teren
de către arbitrul Lanese pentru un
simplu fault de joc. Marele merit al
românilor este acela de a fi reușit
să-și regăsească forța lor obișnuită
și viteza necesară pentru răsturna
rea situației. Foarte tinerii jucători
Sabău, Lupu și Gh. Popescu au
demonstrat un joc de calitate pe
plan tehnic, o bună coeziune cu
restul echipei. De altfel, întreaga for
mație românească a fost bine pregă
tită pentru acest greu examen".
Ziarul „La Repubblica" a eviden
țiat în comentariul său : „Meciul de
la București a dat loc unei dispute
dramatice care a Început în avan
tajul danezilor. Nordicii au fost însă
repede temperați. Hagi șl colegii săi
de echipă au demonstrat înalte ca
lități sportive, alternînd fazele de
mare vivacitate cu o tehnică superi
oară. La succes a contribuit în mare

măsură trioul Hagi—Popescu—Sabău
(bună a fost și prestația lui Lupu),
care i-au depășit pe adversari din
punctul de vedere al jocului con
structiv și inventiv. Ni s-a părut
foarte bună echipa română în jocul
cie atac, ca reușind să pătrundă în
inima apărării daneze de foarte
multe ori. Apărarea echipei române
a jucat satisfăcător, dar va trebui
să fie întărită".
La rîndul lor, ziarele din Copen
haga au inserat in paginile lor
numeroase comentarii.
Sub titlul „Dorința danezilor de a
se califica la Campionatul mondial
a rămas un vis. Meciul de la Bucu
rești a arătat o altă realitate", ziarul
Information scrie : „S-a văzut clar
că jocul românilor a fost mai bun
sub aspect tehnic și tactic. Fotbaliștii
antrenați de Jenei și Drăgusin
merită să participe la turneul final
al Campionatului mondial. Echipa
României a prestat un fotbal total,
intr-o concepție dintre cele mai mo
derne, grefat pe o abilitate tehnică
remarcabilă. Dintre jucători, cei mai
buni ni s-au părut a fi Sabău, Dan
Petrescu, Balint, Silviu Lung și
apărătorul lovan, care, venit in atac,
este un adevărat tunar".
Ziarul „Berlingske Tidende" pu
blică declarația
jucătorului danez
Lerby, care a spus : „Am văzut o
echipă a României de o clasă inter
națională autentică. Ea are tot ce-i
trebuie pentru a face o figură
frumoasă la turneul final din Italia".
In comentariul publicat de același
ziar, se scrie : „Pentru fotbalul
danez este o adevărată tragedie că
jucători cum sint B. Laudrup,
Povlsen, Bartram și alții să nu fie
prezenți la campionatul din Italia.
Dar echipa României a jucat
extraordinar in acest meci și a
meritat victoria".
Ziarul
Morgenavisen JyllandsPosten publică numeroase fotografii
de la meci și un comentariu în care
se arată, între altele : „Fotbaliștii
noștri au dorit foarte mult să se
califice și au fost destul de aproape
de acest țel. Dar la fel de mult au
dorit și românii, > care s-au dovedit
mai buni în teren și victoria le-a
surîs lor". In comentariu este apreci
at jocul de mare finețe tehnică al
fotbaliștilor români.
Sînt eviden
tial), în mod special sub acest aspect,
Hagi, Sabău și Lupu.

INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
acordat ziarului „Jenmin Jibao“, organul de presă
al C.C. al Partidului Comunist Chinez
(Urmare din pag. I)

ÎNTREBARE : Vă rugăm să
ne prezentați obiectivele următorului plan cincinal, precum și cele de perspectivă.
RĂSPUNS : Bazat pe ceea ce am
realizat pînă acum, cel de-al 9-lea
plan cincinal, 1991—1995, prevede să
se acorde o atenție deosebită mo
dernizării și organizării pe baze
științifice a întregii activități indus
triale, agricole și din celelalte sec
toare, punînd pe primul plan dez
voltarea intensivă.
Producția industrială urmează să
crească în cincinalul următor cu cir
ca 35 la sută. Ceea ce dorim însă
cu deosebire să facem în perioada
următoare este realizarea unor pro
duse de înaltă calitate și nivel teh
nic, competitive cu cele mai bune
produse similare* pe plan mondial.
Ne-am propus ca în cîteva dome
nii să ocupăm un loc cit mai bun
și, dacă va fi posibil, — și eu cred
că este posibil ! —, să realizăm pro
duse care să fie cele mai bune din
lume.
Și în cincinalul 1991—1995 vom
continua amplasarea forțelor de pro
ducție pe întregul teritoriu al țării
și creșterea nivelului economic și
social al tuturor județelor și locali
tăților. în centrul preocupărilor va
sta dezvoltarea științei, ridicarea ni
velului general de cunoștințe al tu
turor oamenilor muncii, al întregii
națiuni. De altfel, începind din acest
an am trecut la generalizarea învățămintului de 12 ani pentru între
gul tineret. De aceea, practic, în cin
cinalul viitor vom ajunge ca între
gul tineret, deci toți oamenii mun
cii, să obțină un înalt nivel de cu
noștințe, din toate domeniile — sau,
așa cum am formulat noi în Programul-Directivă pentru dezvoltarea
viitoare, să realizăm o clasă munci
toare și o țărănime cu înalte cunoș
tințe intelectuale, un popor înarmat
cu cele mai înalte cunoștințe tehnico-științifice, dar și cu o cunoaștere
generală și culturală, a legilor de
dezvoltare a societății omenești, din
tre cele mai bune.
Avem, de asemenea, In vedere să
rezolvăm, pînă în 1995, problema lo
cuințelor în orașe, asigurînd fiecă
rui cetățean o locuință de cel pu
țin 12 mp, plus dependințele nece
sare.
Totodată, vom ridica șl nivelul co
munelor și satelor. Vom construi —
cu sprijinul statului — pentru mun
citorii și specialiștii din comune lo
cuințe noi, vom ajuta locuitorii sa
telor să-și construiască locuințe mai
bune, într-o organizare și o siste
matizare mai bună în toate locali
tățile. Prin aceste măsuri, care vor
pune un accent deosebit pe dezvol
tarea economico-socială a fiecărei lo
calități, se vor asigura oamenilor din
comune și sate condiții tot mai bune
ele muncă, de venituri, de învăță
tură, de ocrotire a sănătății, de ac
tivitate culturală. După cum se vede,
dorim să creăm asemenea condiții —
tot mai bune — pentru apropierea
nivelului de viață al oamenilor mun
cii de la sate de al celor de la
orașe, considerînd că aceasta repre-

zintă o necesitate legică a realiză
rii societății socialiste în România.
Tot ceea ce vom realiza în țara
noastră urmează să asigure dezvol
tarea puternică a forțelor de pro
ducție, a tuturor sectoarelor de ac
tivitate și, în strînsă legătură cu aceasta, ridicarea continuă a nivelu
lui de trai, material și spiritual, al
poporului.
După cum se știe, am lichidat în
acest an complet datoria externă a
României — nu mai plătim nici tri
but, nici dobinzi, nu mai permitem
ca o parte a venitului național să
ajungă în mîinile monopolurilor și
capitalului financiar internațional.
Tot ceea ce realizăm servește și va
servi numai poporului nostru, bu
năstării și fericirii fiecărui cetă
țean !
Desigur, doresc să subliniez că
vom acorda și în continuare aten
ția corespunzătoare întăririi proprie
tății întregului popor și cooperatis
te, proprietății socialiste, ca bază a
întregii dezvoltări economico-sociale. Vom aplica ferm principiile so
cialiste de dreptate și echitate so
cială, considerînd că societatea so
cialistă trebuie să facă totul pentru
a nu mai exista unii prea bogați și
unii prea săraci, pentru a asigura
ca mijloacele de care dispune la un
moment dat societatea să fie repar
tizate echitabil, în spiritul principii
lor socialiste, în conformitate cu ni
velul de dezvoltare al țării.
De altfel, aș menționa că de mai
bine de 20 de ani am redus în mod
radical raportul între veniturile mari
și veniturile mici, pe calea măririi
veniturilor mici. Chiar în ultimii doi
ani am sporit veniturile mici cu
peste 30 la sută, asigurînd un ra
port de circa 1 la 4,7, în prezent, și
1 la 4,5, în perioada următoare, față
de 1 la 23, cum era în 1950 — fără
să mă refer la trecutul burghezo-moșieresc, cînd clasele asupritoare aveau, desigur, venituri nelimitate.
Subliniez aceasta considerînd că
una din problemele fundamentale
ale dezvoltării socialiste o reprezin
tă proprietatea întregului popor și
cooperatistă asupra mijloacelor de
producție, repartiția echilibrată, pe
principii socialiste, a produsului na
țional. Numai pe această bază se
poate asigura realizarea unui raport
cit mai bun, echitabil, între venituri,
se pot crea condiții de muncă și de
viață cit mai bune și cit mai aproFiate, pentru toți cetățenii patriei !
n nici un fel nu se poate admite șl
nu vom admite să se poată obțină
venituri fără muncă sau prin mun
ca altora. Vrem ca veniturile tutu
ror cetățenilor României să fie nu
mai rezultatul muncii și activității
lor, în diferite sectoare de activii
tate.
în acest spirit avem in vedere să
acționăm pentru dezvoltarea forțelor
de producție și ridicarea nivelului
general de viață al poporului nos
tru, astfel încît, în perspectiva ani
lor 2000, România să realizeze Pro
gramul partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și să fie create condițiile
pentru a se putea trece, treptat, la
realizarea în viață a principiilor
de muncă și viață comuniste.

Apel la intensificarea colaborării economice
între țările în curs de dezvoltare
NEW DELHI 17 (Agerpres). — Ță
rile în curs de dezvoltare trebuie să
acționeze pentru crearea condițiilor
necesare progresului lor accelerat în
domeniul social-economic, prin ex
tinderea colaborării multilaterala
dintre ele — a declarat Julius Nyerere, președintele Comisiei Sud-Sud
pentru amplificarea cooperării dintre
țările tn curs de dezvoltare, a cărei
sesiune s-a încheiat la New Delhi.
Totodată — relatează agenția Taniug — el s-a pronunțat pentru con-

tinuarea cooperării cu țările indus
trializate, urmărindu-se tn principal
colaborarea in acele domenii ce pre
zintă interes egal pentru toate păr
țile. în acest context, el a criticat
țările dezvoltate, care, In pofida vor
belor despre sprijinirea comerțului
liber, pun în aplicare tot felul de
măsuri protecționiste, nepermițind
accesul pe piața lor al produselor
provenite din țările în curs de dez
voltare.
•
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VIZITA. Premierul Consiliului
de Stat al R.P. Chineze, Li Peng,
și-a încheiat vizita oficială efec
tuată in Pakistan, unde a avut
convorbiri cu primul-ministru, Be
nazir Bhutto, în probleme ale am
plificării relațiilor bilaterale și ale
situației regionale și internaționa
le. Au fost semnate o serie de
acorduri de cooperare între cele
două țări. Premierul chinez a avut,
de asemenea, intîlniri cu președin
tele Ghulam Ishaq Khan și cu alte
oficialități pakistaneze.

I

I

PREZIDIUL C.C. AL P.C. DIN
CEHOSLOVACIA a hotărît convo
carea celei de-a 16-a plenare a Co
mitetului Central pentru zilele de
14—15 decembrie. Plenara urmează
să analizeze îndeplinirea planului
de dezvoltare economică și socială
pe anul 1989 și proiectul planului
de dezvoltare economică pe anul
1990.

I

I
I
I
I

PRODUCȚIA MONDIALA. Creș
terea Produsului
intern brut
(P.I.B.) pe plan mondial va înre
gistra un ușor regres în 1990, se
arată în raportul anual dat publi
cității la Viena de Organizația
Națiunilor Unite pentru Dezvolta
re Industrială. Potrivit documen
tului, P.I.B. mondial va spori, anul
viitor, cu circa 3,3 la sută, față de
3,4 la sută în 1989 și 4,4 la sută,
în 1988. De asemenea, creșterea
economică a țărilor industrializate
va scădea la 2,9 la sută, cu 0,4 la
sută mai puțin ca în 1989. Docu
mentul O.N.U.D.I. nu exclude po
sibilitatea ca o „depresiune eco
nomică" să se înregistreze în 1990.

UN DOCUMENT privind extin
derea relațiilor sovieto-americane
pe plan economic și comercial, a
fost semnat la Washington.

UN ACORD DE COLABORARE
între Comitetul Popular Libian
pentru Problemele Sănătății și
Ministerul egiptean al Sănătății a
fost semnat la Tripoli. Documentul
prevede dezvoltarea colaborării în
tre cele două țări în domeniul pro
ducției de medicamente și produse
farmaceutice, schimburi de specia
liști și efectuarea de cercetări
științifice medicale în comun.

CONFERINȚA GENERALA A
U.N.E.S.C.O. La Paris au luat sfîrșit lucrările celei de-a XXV-a se
siuni a Conferinței Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite pen
tru Educație, Știință și Cultură
(U.N.E.S.C.O.). în cursul lucrărilor
a fost aprobat cel de-al treilea
plan de activitate pe termen me
diu al organizației pentru perioa
da 1990—1995. De asemenea, au
fost adoptate bugetul și programe
le U.N.E.S.C.O. pentru următorii
doi ani.

SEMINAR INTERNAȚIONAL. La
Lima se desfășoară un seminar al
Grupului Andin (Bolivia, Colum
bia, Ecuador, Peru și Vene
zuela) consacrat dezbaterii situa
ției economice și financiare din
regiune. în luările de cuvînt
este subliniată necesitatea so
luționării problemei împovărătoare
lor datorii externe, ca unul din
tre factorii meniți să favorizeze re
luarea creșterii economica în
America Latină. Totodată, a fost

ÎNTREBARE : Stimate tovarășe președinte, vă rugăm sil
faceți o evaluare a perspectivelor de dezvoltare a relațiilor de
prietenie dintre partidele și
popoarele Chinei fi României.

RĂSPUNS : Aș dori, în primul
rînd, să subliniez cu multă satisfacție
că relațiile dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist Chinez,
dintre România și China sînt foarte
bune. Ele au cunoscut o dezvoltare
puternică, au rezistat — cum am
apreciat împreună cu tovarășii din
conducerea partidului și statului chi
nez — multor împrejurări grele și
și-au dovedit trăinicia, cunoscînd o
dezvoltare continuă. Aceasta se datorește faptului că partidele și po
poarele noastre, conducerile partide
lor și țărilor noastre au pornit de la
principiile socialiste de relații ale
deplinei egalități și ale colaborării
în vederea dezvoltării socialiste a
fiecărei țări.
Pornind de la aceasta, se poate
spune că există perspective minunate
pentru dezvoltarea in continuare a
colaborării și solidarității dintre
partidele și popoarele țărilor noas
tre !
Este adevărat, în lume sînt multe
probleme. Situația internațională
este destul de complexă. Aceasta im
pune mai mult ca oricînd necesitatea
întăririi colaborării între partidele
comuniste, între țările socialiste și,
în acest sens, doresc să subliniez că
acordăm o mare însemnătate colabo
rării cu Partidul Comunist Chinez și
cu Republica Populară Chineză.
Există perspective mari pentru dez
voltarea colaborării economice, tehnico-științifice, avînd în vedere și
programele României și ale Chinei
de dezvoltare și de construcție a
socialismului, corespunzător, desigur,
realităților din fiecare țară.
în ăcelași timp, pornind de la si
tuația internațională gravă, este ne
cesar — și considerăm că partidele
și țările noastre vor face totul în
acest sens — de a se acționa în
vederea
soluționării
problemelor
complexe ale lumii contemporane,
în interesul dezvoltării socialiste a
țărilor noastre și a altor state, în
interesul general al progresului economico-social al tuturor popoarelor,
al dezarmării, și în primul rînd al
dezarmării ' nucleare, al lichidării
subdezvoltării și realizării unei noi
ordini economice internaționale, pe
baza unor relații noi, de adevărată
egalitate și respect reciproc, de
neamestec în treburile interne între
toate statele.
Iată de ce noi privim perspectivele colaborării româno-chineze ca
foarte importante și. considerăm că
avem toate condițiile — ținînd sea
ma de pozițiile partidelor și țărilor
noastre, inclusiv in problemele vie
ții internaționale — să realizăm o
bună colaborare. în ce o privește,
România va acționa și în continua
re, cu toata forțele, in această di
recție !
în încheiere, aș dori să urez co
muniștilor, poporului chinez cele mal
bune succese în realizarea progra
melor de dezvoltare, de construcție
socialistă și o bună colaborare între
partidele și popoarele noastre !

Schimb de mesaje
intre tovarășul Nicolae Ceausescu
si tovarășul Julio Anguita Gonzalez
MADRID 17 (Agerpres) — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a fost transmis un
călduros salut tovărășesc secretarului
general al Partidului Comunist din
Spania, tovarășul Julio Anguita
Gonzalez.
Mulțumind, secretarul general al
Partidului Comunist din Spania a
rugat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu un cordial salut
prietenesc, împreună cu cele mal
bune urări de sănătate și succes în
întreaga activitate.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul primirii de către tovarășul
Julio Anguita Gonzalez a delegației
Partidului Comunist Român, condusă
de tovarășul Nicolae Constantin,
membru al Comitetului Politic Exe-

evidențiată importanța revaloriză
rii procesului de industrializare în
țările regiunii, în statele în curs
de dezvoltare în general.
REUNIUNE IN PROBLEME COMERCIALE. La Tokio au luat sfîrșit lucrările unei reuniuni neoficia
le a 26 țări, părți contractante la
Acordul General pentru Tarife și
Comerț — G.A.T.T. Partlcipanții au
convenit ca, pînă în vara anului
1990, să elaboreze, sub auspiciile
„Rundei Uruguay" de negocieri co
merciale multilaterale, un proiectcadru de tratative. La reuniune au
fost abordate toate cele 15 domenii
comerciale care se negociază în
cadrul „Rundei Uruguay".

SONDAJ. Consiliul general al
studenților de la Universitatea din
Pusan (Coreea de Sud) a organizat
un sondaj de opinie în rîndul stu
denților, care a pus în lumină fap
tul că mai mult de jumătate dintre
ei se pronunță pentru retragerea
forțelor militare ale S.U.A. de pe
teritoriul sud-coreean. De aseme
nea, cea mai mare parte a studen
ților au fost în favoarea reunificării patriei, iar aproape toți cei
chestionați s-au pronunțat pentru
abolirea așa-numitei „legi a secu
rității naționale", în baza căreia au
toritățile au intervenit frecvent
pentru reprimarea demonstranților.
DESCOPERIRE. într-un hotel din
orașul austriac Feldkirch a fost
descoperită o cantitate de 50 kg de
substanță conținînd Uraniu-235.
Potrivit declarațiilor unul repre
zentant al autorităților din Feld
kirch, uraniul provine din Elve
ția, fiind introdus în Austria cu
trenul. Valoarea lui este de trei
milioane de dolari.

ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE LA
BORDUL COMPLEXULUI ORBITAL „MIR". La bordul com
plexului orbital sovietic „Mir",

★

De asemenea, conducătorul delega
ției P.C.R. a avut intîlniri cu tovarășii Francisco Palero Gomez,
Francisco Romero Marin, Simon
Sanchez Montero, membri ai Comi
siei Politice a C.C. al P.C. din Spania,
cu alți membri ai conducerii P.C.S.
Cu acest prilej a avut loc un schimb
de informații privind principalele
preocupări actuale ale celor două
partide, precum și în legătură cu
unele probleme ale vieții internațio
nale și ale mișcării comuniste și
muncitorești. Au fost evocate rapor
turile tradiționale de strînsă priete
nie, solidaritate militantă și conlu
crare dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist din
Spania, fiind exprimată de ambele
părți hotărîrea de a le dezvolta și în
viitor.

Funeraliile tovarășei Dolores Ibarruri
MADRID 17 (Agerpres). — La Ma
drid au avut loc funeraliile tova
rășei Dolores Ibarruri, președintele
Partidului Comunist din Spania. Au
participat militanți ai partidului, nu
meroși oameni ai muncii spanioli,
precum și delegații ale unor parti
de comuniste și muncitorești, miș
cări de eliberare națională și altor
organizații revoluționare, progresiste.
Din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, și a
tovarășei Elena Ceaușescu a fost
depusă o coroană de flori la cata
falcul cu corpul neînsuflețit al to
varășei Dolores Ibarruri aflat la se-

diul Partidului Comunist din Spa
nia.
în piața Cristofor Columb din cen
trul capitalei spaniole a avut loc
un mare miting de doliu la care a
vorbit Julio Anguita Gonzalez, secretar general al Partidului Comunist din Spania.
Partidul Comunist Român a fost
reprezentat la funeralii de o dele
gație condusă de tovarășul Nicolae
Constantin, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
președintele Colegiului Central de
Partid. Delegația a exprimat senti
mente de compasiune conducerii
Partidului Comunist din Spania și
a semnat In cartea de condoleanțe.

încetarea tuturor experiențelor nucleare-cerință
primordială pentru realizarea dezarmării
Proiecte de rezoluție adoptate de O.N.U.
NAȚIUNILE
UNITE 17 (Ager
pres). — Comitetul pentru pro
bleme politice și de securitate al
Adunării Generale a O.N.U. a adop
tat mai multe proiecte de rezoluție
în problema dezarmării. Intr-un
proiect de rezoluție adoptat cu 117
voturi, împotrivă 3 — S.U.A., Ma
rea Britanie, Franța — și 13 abți
neri, comitetul își exprimă îngrijo
rarea profundă în legătură cu con
tinuarea
experiențelor cu armele
nucleare și cheamă
statele pose
soare de astfel de arsenale să con
vină asupra încetării neîntîrziate a
acestor experiențe. Comitetul își re
afirmă
convingerea că încheierea
acordului în vederea interzicerii de
finitive de către toate statele a tu
turor exploziilor nucleare experi
mentale este o problemă de însem
nătate primordială. Totodată, Comi
tetul pentru probleme politice și de
securitate — relevă documentul —
propune statelor' participante la
Conferința de dezarmare să insti
tuie în cadrul acestui forum un Co
mitet special de negociere multila
terală a unui acord cu privire la
încetarea totală a experiențelor nu
cleare.
Alte proiecte de rezoluție adopta
te de Comitetul pentru probleme

Demersuri în vederea soluționării
conflictului dintre Iran și Irak
TEHERAN 17 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută presei la Te
heran, Jan Eliasson, reprezentantul
personal al secretarului general al
O.N.U., a arătat că la sfîrșitul
lunii decembrie urmează să aibă loc
la New York o întîlnire între mi
nistrul de externe al Iranului, Aii
Akbar Velayati, și ministrul de ex
terne al Irakului, Tariq Aziz, a anunțat agenția IRNA, citată de
China Nouă.

cutlv al C.C. al P.C.R., președintele
Colegiului Central de Partid.

La încheierea contactelor avute
la Teheran și Bagdad in cadrul ne
gocierilor vizînd soluționarea con
flictului lraniano-irakian, Jan Eliasson a precizat căi va continua con
vorbirile cu cele două părți în scopul
aplicării Rezoluției 598 a Consiliu
lui de Securitate.
Se precizează, totodată, că întîlnirea, celor doi miniștri de externe
va avea loc in prezența secretârului general al O.N.U., Javier Perez
de Cuellar.

cosmonauții Aleksandr Viktorenko
și Aleksandr Serebrov
continuă
efectuarea unor activități științi
fice, tehnice, tehnologice și biolo
gice. O parte din activitatea echi
pajului este rezervată unor lucrări
de întreținere a sistemelor com
plexului. Totodată, cu ajutorul
navei cosmice de transport cuplate
în prezent la „Mir“ a fost realizată
o modificare a traiectoriei com
plexului.
Evoluția
complexului
orbital „Mir“ se desfășoară in con
diții normale, iar cei doi cosnjonauți se simt bine.
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ÎNRĂUTĂȚIREA VREMII, po
leiul, bruma și ceața au fost cau
za unei serii de accidente rutiere
care au avut loc pe teritoriul
R.F.G. în landul Baden-Wiirttemberg și-au pierdut viața două per
soane. în regiunea Stuttgart s-au
produs 40 accidente, soldate cu ră
nirea a 13 persoane. Pe autostrada
Stuttgart — Miinchen s-a înregis
trat o coliziune în lanț între J0
autoturisme, Iar în localitatea Gies
sen — landul Hessa — au avut loc
39 accidente.
.1

SOFIA
Stimate tovarășe Petăr Mladenov,
în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România șl al
meu personal vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări cu prilejul
alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Consiliului de
Stat al Republicii Populare Bulgaria.
Dind o înaltă apreciere relațiilor tradiționale de prietenie și conlucrare
rodnică dintre țările și popoarele noastre, exprim ferma convingere că,
acționînd împreună, colaborarea româno-bulgară va cunoaște și în viitor o
amplificare continuă, în interesul reciproc, al cauzei socialismului, păcii,
înțelegerii și cooperării in Balcani, în Europa și in lume.
Vă doresc, stimate tovarășe Mladenov, dumneavoastră și întregului
popor bulgar, noi succese în edificarea societății socialiste in patria dum
neavoastră, în înflorirea continuă a Republicii Populare Bulgaria.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

LUCRĂRILE ADUNĂRII POPULARE A R.P. BULGARIA
Tovarășul Petăr Mladenov, ales in funcția de președinte
al Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria
SOFIA 17 (Agerpres). — Adunarea
Populară a R.P. Bulgaria, în cadrul
sesiunii din 17 noiembrie, a ales pe
tovarășul Petăr Mladenov, secretar
general al C.C. al P.C. Bulgar, în
funcția de președinte al Consiliului
de Stat al R.P. Bulgaria.

Plenara

C. C.

SOFIA 17 (Agerpres). — La Sofia
a avut loc plenara C.C. al P.C. Bul
gar, care a dezbătut unele probleme
ale activității curente și organizato
rice — relatează agenția B.T.A.
O serie de tovarăși au fost elibe
rați din funcțiile de membri sau

Adunarea Populară a adoptat, de
asemenea, o hotărîre privind efec
tuarea unor schimbări în componen
ța Consiliului de Stat, în structura
și componența guvernului — trans
mite agenția BTA.

al

P. C.

Bulgar

membri supleanți ai Biroului Politic
și de secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, în legătură cu
ieșirea lor la pensie.
Au fost desemnați noi membri
sau membri supleanți ai Biroului
Politic și secretari ai C.C. al P.C.B.

Situația socială dramatică a țărilor subsahariene
relevată de un raport al Comisiei Economice a O.N.U.
pentru Africa
NAIROBI 17 (Agerpres), — Un
raport al Comisiei Economice a
O.N.U. pentru Africa, dat publici
tății la Nairobi, relevă că în 1988
venitul pe locuitor al statelor din
zona subsahariană a reprezentat doar
80 la sută din venitul înregistrat în
primii ani ai actualului deceniu. Se
arată că numărul locuitorilor țărilor
din regiune este de 500 milioane.
Două treimi din totalul femeilor
din zonă, relevă raportul, nu dis

pun de asistență medicală, iar ma
joritatea copiilor nu sînt supravegheați de personal medical califi
cat. De altfel, aici la 25 000 de lo
cuitori revine un medic, arată ra
portul. Din pricina subnutriției și a
lipsei asistenței medicale, în țările
subsahariene se înregistrează un
procent foarte ridicat al mortalită
ții infantile : 1 din 10 copii moare
înainte de a împlini vîrsta de un
an, relevă raportul.

O victorie istorică
a poporului namibian

Demonstrație împotriva
bazelor militare americane
din Grecia
AȚENA 17 (Agerpres). — Sute de
studenți din capitala elenă, purtînd
panouri pe care erau înscrise lozinci
ca : „Americani, plecați din Grecia!",
„Afară cu bazele morții!“, au parti
cipat la o demonstrație care a avut
loc la intrarea in baza militară a
S.U.A. de la Ellinikon, din apropie
rea Atenei. Acțiunea a fost organi
zată de Uniunea națională a studen
ților din Grecia. S-au produs cioc
niri între demonstranți și polițiști —
relatează agenția T.A.S.S.

LIMA 17 (Agerpres). — Coaliția
Stingă Unită din Perși a cerut S.U.A.
să întreprindă acțiuni concrete în
favoarea instaurării păcii în Ameri
ca Centrală, în special să înceteze
ajutorul acordat elementelor contra
revoluționare antisandiniste — infor
mează agenția IPS. într-un docu
ment semnat de președintele Coa
liției, Gustavo Mohme, și de candi
datul la funcția de președinte al ță
rii, Henry Pease, guvernele centroamericane sînt chemate să îndepli
nească prevederile acordurilor adop
tate la intilnirea regională la nivel
înalt din luna august, pentru binele
propriilor popoare, pentru cauza pă
cii in America Centrală.

SITUAȚIE ECOLOGICA DIFI
CILA. Mexicul se află în pragul
unei catastrofe ecologice, a decla
rat directorul general al Institutu
lui de Ecologie din Ciudad de Me
xico. Potrivit afirmațiilor sale, în
prezent o treime din solul țării a
fost transformat in pustiu, iar pă
durile tropicale au fost distruse în
proporție de 98 la sută, în parte
datorită incendiilor.

MLADENOV

politice și de securitate abordează
între altele probleme ale dezar
mării în sfera armamentelor clasi
ce, exporturilor de armament, alte
aspecte ale dezarmării-.
Statele africane „din prima linie" - hotărîte să continue
In Adunarea Generală a O.N.U.
s-au încheiat dezbaterile asupra si
lupta pentru abolirea sistemului de apartheid din R.S.A.
tuației din Cambodgia. In cursul
luărilor de cuvînt a fost subliniată
Comunicatul final al reuniunii la nivel înalt de la Lusaka
necesitatea
reglementării situației
LUSAKA
17 (Agerpres). — La Lu
pra regimului de la Pretoria pentru
din țară, încetării amestecului străin
saka s-au încheiat lucrările reuniunii
eliberarea tuturor deținuților politici,
in treburile interne, asigurării con
la
nivel
inalt
a
statelor
africane
„din
in frunte cu Nelson Mandela, liderul
dițiilor edificării unei
Cambodgii
prima linie", consacrată analizării si
Congresului Național African. Docu
independente, suverane și neutre.
tuației din Africa australă după vic
mentul condamnă, de asemenea, cam
In Comitetul pentru probleme so
toria S.W.A.P.O. în alegerile pentru
pania de destabilizare promovată de
ciale, culturale și umanitare al AAdunarea Constituantă din Namibia.
R. S.A împotriva statelor suverane
dunării Generale a O.N.U. a fost aȘefii de stat din Angola, Botswana,
vecine.
doptat, prin consens, un proiect de
Mozambic, Tanzania, Zambia și Zim
In discursul pronunțat la reuniunea
convenție cu privire la drepturile
babwe au condamnat politica rasistă
la nivel înalt a țărilor „din prima
copiilor, Comitetul apreciază că o
a regimului de la Pretoria și s-au
linie" de la’ Lusaka, președintele
convenție internațională în acest
pronunțat pentru încetarea activității
S. W.A.P.O., Sam Nujoma, a subliniat
sens ar reprezenta un aport deose * grupărilor contrarevoluționare din
că cele 41 mandate de care S.W.A.P.O.
bit la cauza apărării drepturilor co
Mozambic șl Angola, finanțate de
dispune în Adunarea Constituantă
piilor și la asigurarea bunăstării lor.
acest regim. A fost creat un „comitet
din Namibia vor permite organizației
Textul convenției este însoțit de un
ministerial de sprijin" pentru guver
sale să adopte legile necesare pen
proiect de rezoluție al comitetului
nul namibian condus de președintele
tru prefigurarea viitorului politic al
în care se arată că apărarea drep
Zambiei, Kenneth Kaunda, care li va
țării. Printre măsurile prioritare ale
turilor copiilor replamă o preocu
acorda „consultări în primele etape
S.W.A.P.O. el a enumerat îmbunătă
pare deosebită. în luările de cuvînt,
ale activității sale".
țirea condițiilor de trai ale tuturor
reprezentanții
tuturor statelor au
Comunicatul final al reuniunii
namibienilor, garantarea unității po
exprimat profunda
îngrijorare în
subliniază hotărîrea acestor state de
porului și consolidarea libertății tă
legătură cu situația copiilor din nu
a acționa în continuare pentru aboli
rii. Pentru realizarea obiectivelor
rea sistemului de apartheid din
meroase regiuni ale lumii, care, ca
propuse, a spus Sam Nujoma, va fi
R.S.A. și cheamă mișcarea democra
rezultat al condițiilor
sociale in
folosit sistemul democratic parlamen
tică de mase să exercite presiuni asu
tar.
adecvate,
calamităților
naturale,
conflictelor armate, exploatării, analfabetismului, foametei, maladii
lor, continuă să rămînă critică.
Textul proiectului de convenție cu
privire la drepturile copiilor a fost
înaintat spre aprobare Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Pentru sistarea
ajutorului acordat
de S.U.A. elementelor
contrarevoluționare
din Nicaragua

PREMIUL SPANIOL „CERVAN
TES" pentru literatură, pe anul
1989, a fost decernat scriitorului
Augusto Roa Bastos (Paraguay).
Din 1947, Bastos a trăit In exil, pînă
Ia înlăturarea dictatorului Alfredo
Stroessner, întorcîndu-se în patria
sa abia în luna februarie anul
acesta.

Tovarășului PETĂR

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

WASHINGTON 17 (Agerpres). —
Lă Washington continuă negocierile
dintre reprezentanți ai guvernului
sandinist și ai conducerii elementelor
„contras" consacrate sistării ostilită
ților și reglementării situației din
Nicaragua, în spiritul acordurilor de
pace intervenite între șefii de stat
din America Centrală — relatează
agențiile Efe și China Nouă. Ne
gocierile se desfășoară sub auspiciile
Comisiei Internaționale de Sprijin și
Verificare, cu participarea Hondura
sului în calitate de observator.
In cadrul convorbirilor au fost în
registrate progrese și acest lucru
este foarte important, a declarat în
cadrul unei conferințe de presă con
ducătorul delegației guvernului de la
Managua.

Poporul namibian a obținut o stră
lucită victorie în alegerile pentru
Adunarea Constituantă, desfășurate
la începutul lunii curente, care au
marcat un moment decisiv pe calea
traducerii In viață a planului O.N.U.
cu privire la decolonizarea Namibiei.
Această consultare electorală, prima
din istoria teritoriului, a fost cîștigată de' Organizația Poporului din
Africa de Sud-Vest, care de aproape
trei decenii se află în fruntea luptei
împotriva dominației sud-africane și
pentru recunoașterea dreptului na
mibienilor la existență liberă, de sine
stătătoare.
Cîștigarea alegerilor de către
S.W.A.P.O. constituie, fără îndoială,
un eveniment de cea mai mare în
semnătate în viața Namibiei, venind
să confirme încă o dată marele ade
văr că nimeni și nimic nu poate
stăvili lupta unui popor hotărît să-și
cucerească dreptul la independență,
la existență liberă și suverană. In
același timp, alegerile constituie o
izbîndă nu numai a poporului nami
bian, ci și a întregii Africi.
Marea victorie a fost primită
cu impresionante manifestări de
bucurie atit la Windhoek, cit și în
cele mai îndepărtate colțuri ale țării.
Mulțimea a arborat steagurile orga
nizației care a condus-o spre acest
moment memorabil, exprimîndu-și
hotărîrea de a merge înainte pe
drumul ales.
Prieten apropiat al poporului na
mibian, poporul român salută cu
deosebită satisfacție victoria în
alegeri a S.W.A.P.O. In acest
sens, în telegrama pe care președin
tele NICOLAE CEAUȘESCU a adre
sat-o președintelui S.W.A.P.O., Sam
Nujoma, se subliniază : „îmi este
deosebit de plăcut ca, în numele
Partidului Comunist Român, al po
porului român și al meu personal,
să vă adresez dumneavoastră, tutu
ror membrilor și simpatizanților Or
ganizației Poporului din Africa de
Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), precum și
poporului namibian prieten calde
felicitări pentru rezultatele obținute
in alegerile generale din Namibia.
Partidul și poporul nostru, care au
sprijinit activ incă de la început
lupta justă a poporului namibian
pentru realizarea aspirațiilor sale de
libertate și independență națională,
se bucură in mod sincer de această
remarcabilă victorie istorică, ce des
chide calea dezvoltării independente
a Namibiei pe drumul progresului
economic și social".
Așa cum se știe, ocupată în urmă
cu 105 ani de către colonialiștii ger
mani și încăpută ulterior pe mîinile
Africii de Sud, Namibia a trebuit să
ducă o luptă susținută pentru a se

desprinde din lanțurile robiei colo
niale. Mișcarea de eliberare a luat
o deosebită amploare o dată cu crea
rea S.W.A.P.O. (1960) și cu declan
șarea înfruntărilor cu arma în mină
(1966).
Acordurile tripartite, din 22 de
cembrie 1988, cu privire la regle
mentarea politică a situației din
Africa de Sud-Vest, au deschis ca
lea spre independența Namibiei.
Procesul de decolonizare a terito
riului a început la 1 aprilie a.c. și
a intrat într-o fază nouă, decisivă
o dată cu alegerile din 7—11 noiem
brie a.c., care vor fi acum urmate
de o serie de măsuri concrete vizînd
pregătirea proclamării independen
ței. înfăptuirea acestor măsuri prestipune, desigur, colaborarea tuturor
forțelor politice ale țării, un larg
consens național, cu atit mai mult
cu cit pentru adoptarea constituției
sînt
necesare
minimum
două
treimi din voturi, ceea ce înseamnă
că celor 41 de voturi de care dis
pune S.W.A.P.O. trebuie să Ii se ală
ture încă cel puțin alte șapte voturi,
în declarațiile făcute după anunța
rea rezultatelor scrutinului, Sam
Nujoma a ținut să sublinieze că
S.W.A.P.O. va acționa pentru pro
movarea reconcilierii naționale, pen
tru adoptarea unor programe care să
asigure dezvoltarea industriei și agriculturii, ridicarea nivelului de trai
al populației și reducerea dependen
tei economice de R.S.A.
Satisfacția cu care opinia publică
din țara noastră salută marele suc
ces al S.W.A.P.O. este cu atit mai
îndreptățită cu cit, după cum se cu
noaște, poporul român a susținut în
totdeauna cu consecvență cauza in
dependenței Namibiei. Solidaritatea
dintre poporul român și poporul na
mibian, dintre Partidul Comunist
Român și Organizația Poporului din
Africa de Sud-Vest și-a găsit con
cludente expresii cu ocazia întîlnirilor pe care, pe pămînt african sau
la București, tovarășul
Nicolae Ceaușescu le-a avut cu pre
ședintele S.W.A.P.O., Sam Nujoma.
Țara noastră a fost primul stat care
a încheiat un document internațio
nal cu S.W.A.P.O., ceea ce a repre
zentat o însemnată contribuție la re
cunoașterea și afirmarea acestei or
ganizații pe plan mondial.
In spiritul solidarității nedezmin
țite, poporul român își exprimă con
vingerea că victoria S.W.A.P.O. în
recentele alegeri reprezintă un pas
decisiv spre dobîndirea independen
ței Namibiei și urează noi succese
poporului namibian pe calea făuririi
unei țări liberei independente și
prospere.
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