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IN Sfflmil SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NUME CEAUSESCU
ÎN AGRICULTURĂ
ȘTIINȚA
puternic implicată
Organizare temeinică, puternică
în îndeplinirea sarcinilor de plan, mobilizare a forțelor pentru
în dezvoltarea economică
intensificarea tuturor lucrărilor
Actuala etapă de dezvoltare a tării
este marcată, ca o trăsătură defini
torie a progresului însuși Ia scara
Întregii vieți social-economice, de
spiritul științei, de revolutionarea
prin știință a tuturor domeniilor de
activitate, de rezultatele cercetării
introduse în sfera productivă. Sint
mai bine de două decenii de
ctnd, prin atenta și lucida prospec
tare a viitorului, prin judicioasa și
profunda reevaluare a potențialului
creator al poporului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, avea să încredin
țeze științei nobila misiune de a an
ticipa și pregăti cu o clipă mai de
vreme toate realizările de ordin
practic, însăși poziția omului In sistenjul forțelor de producție, șl în
general toate coordonatele activității
umane. In acest deplin acord cu
viata și dezideratele economiei na
ționale. cercetările științei aveau să
fie ridicate la rangul de politică de
stat, iar științei să i se confere sta
tutul de adevărată forță de pro
ducție.
„Puterea stă In știință, in capaci
tatea omului de a crea, de a cunoaș
te și de a modifica continuu, in fo
losul său. al progresului, întreaga
dezvoltare". Aceste cuvinte rostite
de secretarul general al partidului
la recenta mare Adunare populară
din municipiul Timișoara, cu prile
jul deschiderii noului an de învățămint, subliniază, o dată mai mult, că
Intre viitorul unui popor șî nivelul
de dezvoltare al științei există un
puternic raport de determinare. Is
toria științei aduce nenumărate măr
turii privind forța științei, care a „atacat." permanent, frontierele cur
noașterii — forțate și depășite de
inteligenta 'și creativitatea umană.
Este un ..război" al spiritului, ăl
competențelor și al cutezanței gindirii omului, cu efecte salutare asupra
propriei condiții, asupra personali
tății sale. Nu mai puțin, istoria po
porului nostru aduce dovezi elocven
te ale nesecatului potențial de cu
noaștere și creație al omului, care
s-a concretizat in mari contribuții la
progresul științei și culturii uni
versale.
Acum ne aflăm Intr-o perioadă de
dezvoltare a țării, cind ctitoriile pre
zentului trebuie, este imperios nece
sar să se constituie în „rampe de
lansare" către societatea de mtine.
In care „aventura" cunoașterii tre
buie să determine o nouă calitate a
muncii și a vieții. Știința, tehnica șl
tehnologia contemporană fac din
competiție un mod de a munci, de
a gîndi și a acționa la confluența
dintre prezent si viitor, o cursă per
manentă pentru calitate și eficiență
economică. în acest context, se con
turează la întreaga lor valoare uma
nistă cuvintele secretarului gene
ral al partidului : „Trebuie ca și
România, poporul nostru să devină
In domeniul științei, invățămintului,
culturii un popor puternic, o mare
putere a științei și culturii". Ca să
ne situăm pe o asemenea poziție nu
este ușor. Cu atit mai mult cu cit
tendințele manifestate pe plan mon
dial, ca și cursa sufocantă a ști
inței și tehnicii reclamă o mare con
centrare de mijloace materiale și
umane, programe bine orientate și
susținute sub raport științific, in
tegrate organic in strategia dezvol
tării societății. A deveni o mare Pu
tere a științei și culturii este, fără
îndoială, un obiectiv care antrenea
ză potențialul creator al poporului
nostru la cele mai înalte cote valo
rice, conferind științei și invățămîntului rolul de pîrghii fundamentale
ale progresului. Este, fără îndoială,
un obiectiv îndrăzneț, dar el n-ar
putea fi conceput și împlinit dacă
n-ar exista o bază solidă de
ornire, constituită din sistemul
integrat
învățămînt-cercetare-producție, dacă n-ar exista un. potențial uman și material
puternic. care numără citeva sute de
unități de cercetare și sute de mii
de oameni cuprinși în această mun
că, dacă n-ar exista, în ultimă in-

stanță, dovezile concrete, revelatoa
re că acest proces a și începui.
Și, într-adevăr, astăzi competența
științifică românească este atestată
de cercetările autohtone, capabile,
în cele mai multe cazuri, să înlo
cuiască licențe, să propună noi so
luții și abordări pe plan mondial.
Investiții de inteligentă pe termen
lung au rodit în soluții de care eco
nomia națională are mare nevoie,
s-au concretizat In mai buna folo
sire și valorificarea superioară a re
surselor de materii prime si mate
riale, in implementarea unor tehno
logii originale, în automatizarea si
robotizarea proceselor industriale, în
descoperiri și invenții prioritare in
lume. Totodată. în domeniul condu
cerii științei, permanentul dialog de
lucru dintre conducerea partidului
și oamenii
știință.
aportul
de
determinant
al
tovarășului
Nicolae Ceaușescu la stabilirea strațegiei și politicii știlnței au făcut
posibile sesizarea Si preîntîmpinarea unor fenomene acute ce
aveau
să
in
apară
economia
mondială.
România a fost,
astfel, printre primele țări oare, tnainte de criza energetică și de materii
prime, și-a alcătuit programe proprii
de evidențiere și utilizare rațională
e. lor, a accentuat necesitatea pune
rii in valoare a unor resurse ener
getice neconvenționale, și-a creat
. tehnologii proprii, eficiente de valo
rificare a unor resurse minerale
sărace In substanțe utile, iar in
multe alte domenii cercetarea știin
țifică românească-s-a impus print.r-o
activitate de pionierat.
începutul acestei toamne ne-a
pferit o altă grăitoare mărturie a
forței de creație și a vigorii științei
românești : trei mari reuniuni știin
țifice naționale. în domeniile fizicii și
informaticii, care au culminat cu
cel de-al III-lea Congres National
de Chimie, au pus
in
evidență
faptul că dispunem de un inepui
zabil și valoros tezaur de creativi
tate menit să slujească progresul și
prosperitatea țării. „Trebuie să
avem in vedere — sublinia tovarășa
academician
doctor inginer Elena
Ceaușescu, președintele Consiliului
Național al Științei și Invățămintului, în cuvihtarea inaugurală a
Congresului chimiștilor români— că
viitorul poporului nostru este strins
legat de ridicarea gradului general
de cunoștințe, <le pregătire, de dez
voltarea puternică a științei".
Domeniu
prioritar al economiei
naționale șî sector cu realizări de
virf ale științei românești, chimia
este ramura industrială care a be
neficiat din plin de progresele înre-

(Continuare in pag. a Il-a)

urări de succes in dezvoltarea economico-socială a patriei.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a transmis șefului sta
tului mauritanian salutul său. îm
preună cu cele mai bune urări de
progres și prosperitate pentru po
porul Mauritaniei.
In timpul primirii au fost re
levate bunele raporturi de prietenie
și colaborare existente între Româ
nia si Mauritania, exprimindu-se
dorința de a se extinde și intensifi
ca în continuare aceste legături. în
spiritul înțelegerilor convenite cu
prilejul întilnirilor și convorbirilor la
nivel inalt In acest context au fost

puse în evidentă posibilitățile
dezvoltare a conlucrării dintre c<
două țări pe plan economic, sub
niindu-se însemnătatea inițierii un
acțiuni concrete, menite să asigu
valorificarea superioară a potenti
lului de care dispun țările noastr
promovarea unor noi forme de o
operare, inclusiv în pescuitul oce;
nic. pregătirea și perfectionarea a
drelor in acest domeniu.
La primire a participat Paul
Prioteasa, ministrul industriei al
men tare.
A fost de fată Cheikh Mohame
Fadhel Kane, ambasadorul Mauri
taniei la București.

Ambasadorul Republicii Islamice Pakistan
Președintele
Republicii
Socia
liste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri,
pe ambasadorul Republicii Islamice
Pakistan, Ghulam Rabbani, în vizită

de rămas bun, în legătură cu în
cheierea misiunii sale în țara
noastră.
Ambasadorul pakistanez a expri-

mat calde mulțumiri președintelui
Nicolae Ceaușescu pentru sprijinul
ce i-a fost acordat în îndeplinirea
mandatului său în România.

fELOCVENTĂ ILUSTRARE A POLITICII PROFUND UMANISTE^!
A PARTIDULUI DE CREȘTERE A BUNĂSTĂRII POPORULUI

Creșterea veniturilor
pentru încă 1,8 milioane persoane

Incepînd de azi, 1 octombrie:
• Prin participarea tuturor forțelor de la sate și utilizarea
deplină a mijloacelor mecanice este posibil ți necesar ca re
coltarea porumbului, soiei, sfeclei de zahăr ți a celorlalte cul
turi de toamnă să se desfățoare in ritm mult mai intens.
• Atenție sporită trebuie acordată asigurării forțelor ne
cesare în vii, livezi și grădini pentru a se urgenta la maximum
strîngerea strugurilor, fructelor și a legumelor.
• Pentru eliminarea oricăror pierderi din recoltă, cerința
esențială este ca pretutindeni activitatea să fie astfel orga
nizată incit toată producția culeasă intr-o zi să fie in aceeași
zi livrată și depozitată in cele mai bune condiții.
® Urgentînd la maximum recoltarea, tuturor unităților
agricole le revine îndatorirea de a livra in totalitate cantită
țile de produse prevăzute la fondul de stat, in același timp cu
formarea fondului de autoaprovizionare in fiecare județ și lo
calitate.
® Organele și organizațiile de partid, organele agricole,
consiliile populare și conducerile unităților agricole au datoria
de a desfășura o susținută muncă politică, organizatorică și
educativă pentru a asigura mobilizarea largă la munca în cimp
a tuturor cooperatorilor și mecanizatorilor, a întregii forțe apte
de muncă de la sate.

• în toate județele din zona a doua agricolă este nevoie
de o- puternică concentrare de forțe pentru a se urgenta la
maximum însămințarea griului ți incheierea acestei lucrări in
cel mai scurt timp posibil.
• Condițiile sint deosebit de prielnice pentru intensifica
rea puternică a semănatului și in celelalte zone, astfel incit
pretutindeni insămînțarea cerealelor păioase de toamnă să se
termine pînă cel tirziu pe 10 octombrie.
® Realizarea unor viteze mari la semănat impune ca peste
tot să se acorde prioritate recoltării și eliberării suprafețelor ce
trebuie insămințate, concentrării unui număr sporit de tractoare
la arat ți pregătirea terenului și efectuării acestor lucrări în
două schimburi sau in schimburi prelungite, spre a se crea un
larg front de lucru semănătorilor.
® Specialiștii, celelalte cadre de conducere din unități,
prin prezența permanentă in cimp, in mijlocul mecanizatorilor,
trebuie să asigure organizarea și desfășurarea la cote superi
oare a întregii activități, executarea tuturor lucrărilor din fluxul
tehnologic la un inalt nivel calitativ.

• Se Încheie prima eta
pă de majorare a re
tribuțiilor, in cadrul
căreia s-au mărit toate
retribuțiile de pînă ia
2 000 iei lunar.
• Se trece la majorarea
pensiilor de pînă la
1 500 lei lunar.
Pe baza prevederilor Decretului
Consiliului de Stat nr. 206/1988. începînd de azi. 1 octombrie, se trece
la majorarea retribuțiilor de pină
la 2 000 lei lunar ale personalului
muncitor din unitățile industriale
subordonate consiliilor populare,
UCECOM. CENTROCOOP și al
tor organizații cooperatiste, din ac
tivitatea de gospodărie comunală
și de locuințe, din domeniul circu
lației mărfurilor, din învățămint,
cultură și artă, din activitatea de
ocrotire a sănătății, asistență so
cială. cultură fizică si sport, din
instituțiile financiare si de asigu
rări, din administrația de stat, din
uniuni si asociații, precum și din
toate celelalte ramuri ale econo
miei naționale unde nu s-a apli
cat pină acurh prima etani de
creștere a veniturilor. Cei aproape
1 MILION DE OAMENI AI MUN(Continuare în pag. a IV-a)

CREȘTEREA RETRIBUȚIILOR TARIFARE DE PÎNĂ
LA 2 000 LEI LUNAR ÎN PRIMA ETAPĂ DE MAJORARE
(1 august — 1 octombrie 1988)

î

*1 In minerit, siderurgie, foraj, construcții de rnardni, metalura!
nefăroasă țt industria cimentului, majorările ele retribuții in prima etap
au fost mai mari — pină la 2 414 lei.

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
- program de mancă pentru partid, pentru popor
O idee fundamentală, relevată cu
pregnanță in Tezele pentru plenara
C.C. al P.C.R., este aceea că socia
lismul se construiește cu poporul și
pentru popor. Această idee novatoa
re. cu profunde rezonanțe in strate
gia partidului nostru de dezvoltare
economică și socială a patriei, in
vasta operă social-politică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, constituie
„coloana
verte
brală" a întregu
lui sistem al de
mocrației munci
torești - revoluțio
nare. Tot ce alcă
tuiește prezentul
României socia
liste. viitorul său
se află sub deviza
cu
poporul
si
pentru popor. Pe
acest adevăr se
întemeiază con
cepția
revolu
ționară. umanistă
a partidului, a
secretarului său
general cu privire
la
asigurarea
progresului mul
tilateral al tării.
Perfecționarea democrației socialiste-revoluționare se înscrie între
problemele actuale de cea mai mare
însemnătate. Tezele din aprilie aduc
argumente ce întăresc adevărul că,
in noua etapă de dezvoltare economico-socială, una dintre cerințele obiective ale edificării societății socia
liste o constituie intensificarea par
ticipării întregului popor la elabora
rea și înfăptuirea programelor pen
tru prezent și pentru viitor. în acest
sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu
s-a referit pe larg la răspunderile
specifice ale partidului, ale statului,
ale Frontului Democrației și Unității
Socialiste. Forța de previziune, cla
ritatea enunțurilor, raportarea direc

tă la marile imperative ale societă
ții. ale vieții, trăsături proprii gindirii creatoare a secretarului general
al partidului nostru, se regăsesc
profund in definirea noilor sarcini
cu privire la întărirea cadrului de
mocratic de conducere a întreprinde
rilor. instituțiilor, a intregii activi
tăți economico-sociale, cuprinse in
Tezele pentru viitoarea plenară a

patriei. scrisă în anii „Epocii
Nicolae Ceaușescu". Toate hotăririle
partidului și statului, ale președinte
lui țării, poartă girul intregului po
por. Dar a construi cu poporul a ce
rut partidului — și ii cere in conti
nuare — un susținut efort pentru a
face să devină active resursele de
patriotism, de abnegație in muncă,
de creativitate și inițiativă ale tu
turor categoriilor
de
oameni
ai
muncii, ale tutu
ror generațiilor,
pentru a asigura
valorificarea lor
deplină. La fel
cum a construi
pentru popor a
cerut — si cere —
strădanii neînce
tate
pentru a
dura, la nivelul
întregii
noastre
societăți, nu va
lori în sine.
ci
valori de întrebu
ințare. economi
ce. politice, ideo
logice.
sociale,
care să fie de fo
los națiunii. în
ansamblul său. Se demonstrează ast
fel. în modul cel mai concret, viabi
litatea tezei elaborate de secretarul
general al partidului potrivit căreia
socialismul, democrația și umanismul
sint inseparabile.
Dezvoltarea societății constituie un
proces continuu. Și de aici înainte,
așa cum se prevede în Tezele din
aprilie, o parte însemnată din veni
tul național, de 30 la sută, va fi re
partizată pentru asigurarea progre
sului multilateral al tării. Această
prevedere, in deplină concordanță
cu hotăririle Congresului al XIII-lea,
cu legitățile dezvoltării sociale, este
rezultatul unei opțiuni politice, eco-

Participare și răspundere
in sistemul democrației
socialiste^ revoluționare

Cărbune mai mult.

de bună caiita tel
In continuarea ciclului de articole cu privire la
modul în care colectivele de mineri acționează pentru
creșterea producției de cărbune și satisfacerea in
condiții tot mai bune a necesităților economiei, sarcină

Publicăm în

Președintele Republicii Socialis
te
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri,
pe Dah Ould Cheikh. ministrul pes
cuitului și economiei maritime al
Republicii Islamice Mauritania, care
efectuează o vizită in țara noas
tră.
Președintelui Nicolae Ceaușescu
i-au fost transmise cu acest prilej un
mesaj de prietenie și un salut cor
dial din partea președintelui Comi
tetului Militar de Salvare Naționa
lă. șef al statului Republica Islami
că Mauritania. Maaouya Ould Sid’
Ahmed Taya, iar poporului român

trasată la recenta ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ne vom referi de această dată
la preocupările oamenilor muncii de la Combinatul
minier Rovinari.

pagina a ll-a ancheta :

PRINCIPALUL DEPINDE DE MINERI, DAR ȘI ÎNTRE
PRINDERILE COLABORATOARE SĂ PUNĂ MAI HOTĂRIT
UMĂRUL!
Ce măsuri s-au luat, cum se acționează
în Combinatul minier Rovinari.

pentru recuperarea restanțelor

Produse noi
tehnologii
eficiente
La întreprinderea de scule Si echipamente hidraulice din Focșani,
in perioadg care a trecut de la în
ceputul anului au fost asimilate in
fabricația de serie scule, accesorii
și echipămente necesare mașinilorunelte de mare performantă, cen
trelor de prelucrare, utilajelor cu
un înalt grad de automatizare și
control în procesul de fabricație.
Realizarea noilor tipuri de produse
a impus reorganizarea și moderni
zarea fluxurilor tehnologice, ceea
ce a determinat implicit și crește
rea productivității muncii, fapt cu
atit mai important. cu cit majori
tatea acestor produse sint de serie
mică si unicate.
In imagine : la o nouă linie de
mașini de alezat și frezat in coor
donate se prelucrează matrite com
plexe pentru noi dispozitive și echipamente hidraulice. (Eugen Dichiseanu).

Comitetului Central al Partidului Co
munist Român.
în societatea noastră socialistă, în
anii de după Congresul al IX-lea, a
devenit un fapt firesc ca poporul să
participe la conducere, la soluționa
rea tuturor problemelor vieții econo
mice și sociale. De la consiliile oa
menilor muncii și adunările gene
rale ale proprietarilor, producătorilor
și beneficiarilor, in întreprinderi și
instituții, pînă la congresele și con
sfătuirile naționale, pe ramuri de ac
tivitate, o paletă de modalități con
crete de participare a oamenilor
muncii la decizie constituie sistemul
democrației muncitorești-revoluționare.
Poporul este autorul noii istorii a

(Continuare în pag. a IlI-a)

PARTIDUL - CENTRUL VITAL AL NAȚIUNII NOASTRE SOCIALISTE
Consultație în sprijinul participanților
la învățămîntul politico-ideologic de partid

DEPLINĂ ADEZIUNE LA POZIȚIA PRINCIPIALĂ, PROFUND
CONSTRUCTIVĂ A PARTIDULUI Șl STATULUI NOSTRU
Sesiunea comună a Consiliului popular județean Cluj
și a Consiliului popular municipal Cluj-Napoca
i‘n pagina a iii-a
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CĂRBUNE MAI MULT, DE BUNĂ CALITATE!

'rincipalul depinde de mineri, dar si întreprinderile
colaboratoare să pună mai hotărît umărul!
ÎE

MĂSURI S-AU LUAT, CUM SE ACȚIONEAZĂ
PENTRU RECUPERAREA

RESTANȚELOR

IN COMBINATUL MINIER ROVINARI
Ca urmare a importantelor Inves
tiții făcute în această zonă. Combi
natul minier Rovinari și-a sporit an
de an producția de cărbune. Practic,
in perioada care a trecut din 1988
s-a extras o cantitate de cărbune mai
mare cu peste 2 milioane tone decit
in aceeași perioadă a anului trecut.
Acest spor de producție atestă creș
terea nivelului de pregătire profe
sională a colectivelor de oameni ai
muncii de aici, îndeosebi a celor din
marile cariere de lignit — care rea
lizează 80 la sută din producția com
binatului — eforturile depuse pentru
organizarea superioară a muncii și
modernizarea tehnologiilor de ex
tracție, eficiența măsurilor luate
pentru întărirea ordinii și disciplinei.
Ca urmare. în opt luni din acest an,
pe ansamblul carierelor de lignit s-a
consemnat un indice de folosire ex
tensivă a excavatoarelor cu rotor de
peste 61 la sută. Un indice care, deși
nu se situează încă la nivelul planu
lui. marchează o îmbunătățire evi
dentă a gradului
de folosire a teh
nicii din dotare.
Cu toate acestea,
din cele șase uni
tăți
din
cadrul
combinatului, doar
două — întreprin
derea minieră Pinoasa și cariera
Seciuri — și-au
îndeplinit ritmic și
integral
sarcinile
de plan. O expli
cație constă în aceea că, încă de la
începutul
anului,
datorită rămlnerilor
în urmă înregistrate în fi
nalizarea unor obiective de in
vestiții, capacitățile existente nu au
asigurat obținerea producției plani
ficate. Dar principalele cauze ale
nerealizării integrale a planului sint
folosirea sub capacitate a importan
tului potențial tehnic existent, mani
festarea unor deficiente în organi
zarea și conducerea procesului teh
nologic din mine .șl cariere. Sarcinile
mari ce revin combinatului în cel
de-al patrulea trimestru al anului,
cerințele majore formulate de con
ducerea partidului la recenta ședință
a Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. în legătură cu necesi
tatea completării de urgență a stocu
rilor la termocentrale — problemă
la care ne-am referit în numărul de
ieri, 30 septembrie, al ziarului — im
pun ca minerii să facă eforturi mai
susținute pentru ca. o dată cu spo
rirea producției si a livrărilor de
cărbune, să se asigure toate condițiile
pentru derularea normală a activității
de extracție în sezonul rece. Ce pro
bleme trebuie soluționate, ce măsuri șl
acțiuni se întreprind în această di
recție și care este eficiența lor? Iată
tema sondajului nostru în unități
din cadrul Combinatului minier Ro
vinari.
— Unitatea noastră, care cuprin
de patru cariere mari și mai multe
puncte de lucru în microcariere, ne-a
spus ing. Nicolae Bercea, directorul
întreprinderii miniere Rovinari, de
ține ponderea în cadrul combinatu
lui, fapt ce implică mari răspunderi
în asigurarea ritmică a unor canti
tăți sporite de cărbune, cu deosebire
pentru termocentrala din zonă. In
acest an. prin efectuarea la timp și
de calitate a reviziilor și reparațiilor,
prin creșterea operativității in inter
venții am dobîndit o bună experien
ță în folosirea cu indici superiori a
utilajelor conducătoare, inregistrind
pe 8 luni un indice mediu extensiv
de 67,4 la sută. Este de remarcat
faptul că una din brigăzile noastre
de producție de la cariera Tismana
II, cea condusă de Constantin Căldărușe, s-a angajat să realizeze în anul
1988 un volum total de masă minieră
excavată și transportată de peste 5
milioane metri cubi, din care mai
bine de două milioane tone cărbune
— producție-record, neatinsă pină a-

MUREȘ :

însemnate
depășiri
de plan
In județul Mureș se desfă
șoară, ca pretutindeni în țară,
o amplă și insuflețitoare în
trecere pentru realizarea și de
pășirea planului producției fi
zice la fiecare sortiment. Ca
rezultat al aplicării unor valoioase inițiative muncitorești,
chimiștii, electroniștii,
con
structorii de mașini și lucră
torii din celelalte sectoare ale
industriei județului au realizat,
în perioada care a trecut din
acest an, peste sarcinile de
plan, produse electronice,
de
mecanică fină și optică în va
loare de 68,6 milioane lei, 110
remorci și semiremorci, 12 350
tone amoniac de sinteză, 39 279
tone îngrășăminte chimice cu
un ridicat conținut de azot,
fosfor și potasiu, cărămizi și
blocuri ceramice, confecții tex
tile, cherestea, prefabricate din
beton armat și alte produse ume economiei naționale. De
remarcat că aceste sporuri de
producție au fost obținute în
condițiile în care au fost eco
nomisite 584.5 tone metal, iar
energeticienii de la termocen
trala din Iernut au pulsat su
plimentar in sistemul energetic
național 170 milioane kWh energie
electrică.
(Gheorghe
Giurgiu).

cum în mineritul nostru. Vom ex
tinde această experiență pentru sti
mularea întrecerii socialiste și creș
terea răspunderii în utilizarea cu
randament superior a excavatoa
relor cu rotor. în perioada care a
trecut din acest an am realizat o
producție medie lunară de aproape
un milion tone lignit, dar rezultatele
obținute nu ne mulțumesc, avînd în
vedere că planul la cărbune nu este
integral îndeplinit.
— Aceasta fiind situația, ce mă
suri întreprindeți ?
— La ora actuală, preocupările
noastre sint concentrate în direcția
creșterii randamentului orar la exca
vatoare. astfel încît să se intensifice
activitatea de descopertare și să se
asigure pentru sezonul rece o rezer
vă activă de cărbune cit mai mare.
De altfel. încheiem luna septembrie
cu planul la descopertă depășit, în
condițiile în care un număr impor
tant de excavatoare cu rotor dispun,
de front de lucru pentru excavare
continuă atît în
cărbune, cît și în
steril. Acest lucru
ne permite să ex
tragem zilnic, pîpă
la sfirșitul anului,
30 000—35 000 tope
cărbune,
cantități
ce vor permite așigurarea stocului
și a necesarului
pentru
consumul
zilnic
la
prin
cipalii beneficiari.
Preocupări ase
mănătoare există și
la
întreprinderea
minieră
Roșia,
unde accentul se pune pe înfăptui
rea unor importante măsuri de mo
dernizare,
— In acest an, am realizat un pas
important în direcția sporirii produc
ției fizice și a eficienței economice,
ne-a spus economistul Romulus Caragea, contabil-șef al întreprinderii.
In opt luni am extras, cu același
număr de utilaje, o producție egală
cu aceea din tot anul 1987, în con
dițiile livrării unui cărbunp de can
tate. superior prevederilor din STAS,
cu peste 40 kilocalorii pe kilogram.
Este o realizare care ne face să pri
vim cu încredere sarcinile mari ce
ne revin în continuare, să acționăm
mai hotărît pentru îmbunătățirea in
dicilor de folosire a utilajelor.
— Ce acțiuni concrete veți între
prinde ?
— Programul de măsuri întocmit
pentru această perioadă are în ve
dere cu prioritate sporirea volumu
lui de excavații la toate excavatoa
rele cu rotor. Intre altele, acționăm
pentru zonarea utilajelor care intră
in sfera de activitate a fiecărui con
ducător de formație și completarea
liniilor tehnologice cu personal mun
citor. organizarea unor echipe spe
cializate în intervenții electromeca
nice cu grad mai ridicat de dificul
tate. Conform programului de mo
dernizări. in această perioadă desfă
șurăm o seamă de lucrări tehnolo
gice. cum ar fi : secționarea trans
portoarelor de front și dotarea lor
cu stații de întoarcere pentru reali
zarea ripărilor în două etape, dota
rea excavatoarelor tip 1 400 cu că
rucior cu bandă pe șenile, modifica
rea patului de role, alte intervenții
menite să determine creșterea fiabi
lității circuitelor de transport al căr
bunelui și sterilului.
— Ce eficientă scontați să obțineți
prin aceste acțiuni ?
— Concret, ne-am propus să spo
rim încă din aceste zile producția de
cărbune, să realizăm în fiecare lună
din trimestrul IV peste 300 000 tone
lignit, ceea ce ne va permite să asi
gurăm stocurile prevăzute și planul
la transport pe calea ferată către
toate unitățile energetice cu care avem încheiate contracte.

(Urmare din pag. I)

In aceste zile. In eentrul preocupărilor oamenilor muncii din agri
cultură se situează culesul porumbului, cultură cu mare pondere care
s-a cultivat in acest an, in unitățile agricole socialiste, pe o suprafață de
1 873 000 hectare. Această lucrare se desfășoară acum din plin în majo
ritatea județelor. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, pină
în seara zilei de 29 septembrie, recolta de porumb a fost strinsă de pe
36 la sută din suprafața cultivată. Pentru intensificarea culesului este
necesar ca. in toate județele, conducerile unităților agricole, cu sprijinul
organelor și al organizațiilor de partid, al consiliilor populare, să
asigure mobilizarea Ia această lucrare a cooperatorilor, a celorlalți locui
tori de Ia sate. Este o datorie de mare răspundere a tuturor celor care
locuiesc la sate să participe activ Ia stringerea recoltei. Tot atît de im
portant este ca întreaga producție ce se stringe zilnic, pină seara să fie
transportată la locurile de depozitare, prioritate absolută avind livrarea
cantităților prevăzute pentru fondul de stat.
Publicăm, in continuare, citeva constatări privind modul in care se
desfășoară reeoltarea. transportul și depozitarea porumbului in unități
agricole din județele CĂLĂRAȘI și MEHEDINȚI.

Măsuri ferme pentru sporirea

ritmului de lucru

La întreprinderea minieră Pinoasa
o activitate susținută se desfășoară
pentru punerea in funcțiune a unor
noi capacități de producție. Cu toate
acestea, ing. Alexandru Cingulescu,
directorul întreprinderii, a ținut să
precizeze : „Deși avem de efectuat
un mare volum de investiții, ne-am
organizat în așa fel activitatea încît
să extragem lună de lună cantități
sporite de cărbune. în prima parte a
anului, producția de lignit s-a reali
zat Prin, excavații eljirice,.. însă, ca.
ilrmare â intensificării' lucrărilor aă'
construcții-montaj, în cariera Pinoasa am reușit să punem in funcțiune,
în lunile iunie, iulie și la începutul
lui septembrie, trei excavatoare cu
rotor — deci să trecem mai devreme
la sistemul exploatării moderne. Pe
această bază a sporit considerabil
ritmul descopertei, astfel că in pre
zent cariera este deschisă și se pot
realiza importante producții de căr
bune. In prezent, față de media pri
mului trimestru, realizăm o produc
ție lunară de trei ori mai mare, ne
depășim sarcinile zilnice și sîntem
preocupați să folosim tot mai bine
utilajele moderne de care dispunem
pentru a încheia anul 1988 cu o pro
ducție suplimentară de peste 50 000
tone cărbune".
Care este punctul de vedere al
conducerii combinatului minier în
legătură cu problemele ridicate de
interlocutori ? în acest
sens, ing.
Constantin Protesoiu, directorul teh
nic al combinatului, ne-a relatat: „In
ultima parte a anului, la nivelul
combinatului sint antrenate în pro
cesul de extracție a cărbunelui un
mare număr de excavatoare cu rotor,
abataje frontale și puncte de lucru

în microcariere — forțe suficiente
pentru a ne realiza sarcinile de plan.
La fiecare din aceste capacități exis
tă probleme specifice, pe care cău
tăm să le soluționăm în bune con
diții. Astfel, în carierele mari acțio
năm pentru punerea la punct a teh
nologiilor de excavare și haldare,
pentru încheierea la timp a repara
țiilor anuale. Calitatea reviziilor și
reparațiilor, modul de întreținere și
exploatare, operativitatea în inter
venții rămîn în continuare preocu
pări prioritare. Avem incă destule
gcțxjlăți datorate calității uneori scă
zute a covorului de cauciuc și plasti
cului de vulcanizare livrate de uni
tățile de profil din Botoșani. Tîrgu
Jiu și Pitești, precum și nereparării
la timp a motoarelor electrice ex
pediate la unitățile de . profil din
Craiova. Filiași și la întreprinderea
de. motoare electrice din București.
Am luat, de altfel, măsuri pentru în
locuirea tronsoanelor de covor cu in
serție textilă cu covor cu corzi de
oțel, care prezintă o fiabilitate supe
rioară. Am creat, de asemenea, o
secție specializată în cadrul uzinei
noastre de profil, pentru repararea
transformatoarelor și motoarelor electrice. întreprindem și alte măsuri
pentru o mai bună pregătire tehnico-materială. în vederea sporirii pro
ducției și a capacității de livrare.
Deși dispunem în depozitele proprii
de o importantă cantitate de lignit,
stocul pentru iarnă al termocentralei
de la Rovinari este sub nivelul sta
bilit. De vină sîntem și noi, și ener
geticienii, In consens cu sarcinile ac
tualei etape, sintem preocupați să li
vrăm zilnic peste 70 000 tone lignit,
In condiții de calitate, corespunzător
cerințelor beneficiarilor".

In JUDEȚUL CALARAȘI, potrivit
datelor furnizate de direcția agricolă,
pină in seara zilei de 28 septembrie
însămintările de toamnă au fost
efectuate pe 50 la sută din supra
fața planificată (mai sint de arat
peste 10 000 hectare). Iar recolta a
fost strinsă In proporție de 41 la sută
la porumb. 45 la sută la soia. 21 la
sută la sfecla de zahăr. Revăzînd și
reevaluind forțele mobilizate in
actuala campanie.
comandamentul
județean al agriculturii a stabilit noi
măsuri menite să ducă la sporirea
ritmului zilnic, astfel încît Bă fie
grabnic recuperate restantele, in ve
derea încadrării fiecărei lucrări in
termenele prevăzute.
Am urmărit ve parcursul unei zile
de muncă. în unități din consiliul
agroindustrial Borcea. modul concret
în care prind viată măsurile stabilite
de comandamentul judeteanal agri
culturii. împreună cu tovarășa Ale
xandrina Iuga. împuternicitul birou
lui comitetului județean de partid
pentru acest consiliu agroindustrial,
facem mai întîi o „inventariere"
exactă a situației la zi. oprindu-ne
in rindurile de fată numai la recol
tarea porumbului, care s-a cultivat
pe 6 800 hectare. Pină la data docu
mentării noastre recolta fusese strînsă numai de pe 2 300 hectare. Din
cantitățile de stiuleti culeși.
mai
bine de 7 000 tone se află pe cîmp în
depozite intermediare. în grămezi
mari, preluate de întreprinderea de
specialitate, dar menținute încă la
solarizare avind în vedere umidita
tea ridicată de peste 30 la sută. ..La
C.A.P. Borcea 2, șefa fermei nr. 1,
inginer Lelia Ionescu, făcea'o trea
bă cu adevărat gospodărească. S-au
cultivat 122 hectare cu porumb. în
treaga suprafață fiind lucrată în
acord global. Recolta a fost deja
strinsă. Dar pentru ca stiuletii să nu
rămînă în grămezi mici la capătul
lotului repartizat in acord global fie
cărui cooperator, s.-a trecut la mă
surarea producției obținute de fie
care cooperator. Apoi, stiuletii au
fost încărcati in atelaie si transpor
tați la un singur depozit interme
diar. Asemenea măsuri care îi dau
omului certitudinea că l-a fost eva

luată exact producția obținută, că ea
va fi păstrată in condiții bune, se
aplică și la alte ferme ale celor două
cooperative agricole din comună, de
oarece întreaga suprafață de porumb
cultivată, de 1 370 hectare, a fost lu
crată în acord global.
La I.A.S. Grădiștea recoltarea sa
face cu ajutorul mijloacelor mecani
ce. Inginerul Viorel Dragomir. direc
torul întreprinderii, ne spune că fer
ma nr. 5 condusă de Spiridon Cepoi
a recoltat porumbul de pe 500 hec
tare din cele 700 cultivate, fiind
fruntașă pe întreprindere. în consiliul
agroindustrial Borcea sint posibilități
ca ritmul recoltării porumbului să fie
mult intensificat. La una din ferme
le C.A.P. Borcea 1, la ora 13. patru
combine încă nu intraseră în lan de
oarece bateriile se descăroaseră pes
te noapte. Ca urmare, mecanizatorii
nu aveau cu ce să le pornească.
Asemenea aspecte, ca si altele, pri
vind asigurarea integrității recoltei
au fost discutate la comitetul co
munal de partid. unde au fost
analizate cu exigentă șl răspun
dere comunistă deficientele ce s-au
manifestat, au fost aspru criti
cați cei vinovati și au fost adop
tate măsuri ferme pentru ca ritmul
stabilit inițial la recoltarea porum
bului de 500 hectare pe zi să creas
că la 550 hectare, astfel încît în ur
mătoarele 10 zile întreaga producția
să fie strinsă șl ptasă la adăpost
Asemenea măsuri operative si efi
ciente au fost luate si în ce privește
efectuarea celorlalte lucrări din cam
pania de toamnă. Deși consiliul agro
industrial Boi-ceă »re realizări
la
recoltat peste media județului, mă
surile întreprinse vor duce, fără în
doială. la obținerea unor rezultata
si mai bune în următoarele zile. Esta
posibil si imperios necesar ca si în
consiliile agroindustriale Chimogt
Ulmeni. Fundulea și Vlad Țepeș.
unde există mari rămînerl în urmă
la recoltarea porumbului, să se apli
ce asemenea forme si metode pentru
mai buna organizare a muncii și ob
ținerea unor rezultate pe măsura
condițiilor existente. (Mihail Dumi
trescu. corespondentul „Scinteii").

In ultima decadă a lunii septembrie. în unitățile Combinatului mi
nier Rovinari s-au depus eforturi stăruitoare pentru finalizarea măsu
rilor din programul special adoptat pentru această perioadă, care s-au
concretizat in creșterea producției și a livrărilor de cărbune. Există însă
încă multe rezerve in acest sens. De aceea, este necesar ca, prin efortul
conjugat al organizațiilor de partid și factorilor de conducere, al comu
niștilor din fiecare mină și carieră, să fie întronat un climat de înaltă
răspundere muncitorească, să fie pusă în valoare capacitatea fiecărui
colectiv de mineri, astfel ca obiectivele stabilite pentru această perioadă
a anului să fie integral îndeplinite.

Dumitru PRUNA

corespondentul „Scinteii”
Foto ; Eugen Dichiseanu

Știința - puternic implicată in îndeplinirea
sarcinilor de plan
gistrate. de noua revoluție tehnicoștiințifică contemporană, fiind peri
metrul de activitate cel mai sensibil
la nou. Realizările industriei noas
tre chimice, rezultatele de prestigiu
ale cercetării și ingineriei tehnolo
gice, prezența și rolul acestei ramuri
in peisajul industriei naționale se
află intr-o directă legătură cu acti
vitatea prestigioasă a tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, reprezentant de frunte
al științei românești, ale cărei lucrări
de referință în domeniul
chimiei
sint larg cunoscute și recunoscute
în întreaga lume, fapt reieșit și din
declarațiile unor cunoscuți oameni
de știință’străini invitați să parti
cipe la lucrările celui de-al III-lea
Congres al chimiei.
In cuvîntul de deschidere al aces
tui prestigios for științific, tovarășa
Elena Ceaușescu a abordat pe larg
sarcinile actuale ale științei româ
nești, subliniind necesitatea intro
ducerii tehnicilor și tehnologiilor
moderne în activitatea productivă,
pe linia trasată de Congresul al
XIII-lea și Conferința Națională ale
partidului,
creșterii
contribuției
științei la realizarea obiectivelor
economice. Imperativul înfăptuirii
programelor de modernizare pe ș
principii intensive a întregii eco !
nomii.

LA CULESUL PORUMBULUI
-TOȚI LOCUITORII SATELOR!

Contribuția științei
ca factor
nemijlocit de producție a fost
ilustrată și în cadrul sesiunii
naționale de comunicări științifice
„INFOTEC“-88, reuniune devenită
de asemenea tradițională pentru
domeniul tehnicii de calcul și apli
cațiilor acesteia. Specialiștii români
au prezentat in acest cadru citeva
exemple, unele de-a dreptul șocante,
privind aplicarea mijloacelor infor
matice și ale tehnicii de calcul in
economie. S-a relevat, de pildă, prin
aplicații concrete, pe obiective eco
nomice reale, că cheltuielile de in
troducere a acestor mijloace moder
ne de conducere a proceselor indus
triale sint incomparabil mai mici
decit efectele economice și sociale
pe care le determină : creșterea de
cîteva ori a productivității, redu
cerea drastică a cheltuielilor de
resurse și timp social, calitate net
superioară.
Intr-un alt domeniu, al fizicii de
data aceasta, mai precis în cel al
tehnicilor și tehnologiilor laser, cer
cetarea științifică românească a pro
bat, din nou. că se află , in avangar
da cercetărilor mondiale în domeniu,
că laserele și dispozitivele cu laser
concepute și realizate în țară au
performante de invidiat, că această
unealtă modernă, demnă de realiză
rile științifice ale acestui secol, și-a
găsit utilizareaj că a irumpt practic
în toate domeniile de activitate.
Iată, așadar, că în trei domenii —
chimie, informatică și fizică — poate

cele mal dinamice și revoluționare
prin implicațiile adinei asupra vieții
economice și sociale — știința și in
gineria românească se înscriu cu re
zultate de prestigiu, atît pe linia cer
cetărilor aplicative, cu efecte econo
mice imediate, cît și în direcția lu
crărilor fundamentale, deschizătoare
de noi orizonturi ale cunoașterii.
Este o dovadă că știința în Româ
nia de azi, in România ultimelor
două decenii se bucură de condiții
cum nu le-a avut niciodată și, în
același timp, este implicată integral
în ampla problematică pe care o im
pune dezvoltarea, de fapt realitatea
zilelor noastre, pentru că mai binele
nostru, al tuturora, presupune acum,
mai mult ca oricind, o abordare ști
ințifică a tuturor factorilor de pro
gres și civilizație, a tuturor activi
tăților sociale. Este totodată o măr
turie evidentă că oamenii de știință
din țara noastră, încrezători în pro
priile forțe, au declarat război ruti
nei, stagnării, conservatorismului, au
înțeles că înnoirea trebuie să fie o
permanentă stare de spirit. Iată, prin
urmare, tot atîtea argumente care
dau putere de adevăr, prin graiul
convingător al faptelor, aprecierilor
secretarului general al partidului că
știința, latura ei umanistă, compe
tența și profesionalismul înalt mă
soară puterea economică, dimensio
nează progresul general al țării.

Vlalcu RADU

coltare. Astfel, cooperativa agricolă
din Joseni, deși deține o suprafață de
313 hectare, pe 29 septembrie
strîngea recolta de pe ultimele 10
hectare. O situație similară consta
tăm și la Ditrău, unde recolta de
cartofi s-a adunat de pe 90 la sută
din suprafață. Este o dovadă că prin
buna folosire a mijloacelor mecani
ce și a forței de muncă lucrările
pot fi grabnic încheiate. Tocmai de
aceea apare neîntemeiată situația
din unele unități cooperatiste în care
diminuarea ritmului la cules, chiar și
numai într-o singură zi, poate avea
efecte nefavorabile asupra produc
ției. Inginerul-șef al consiliului
agroindustrial Gheorgheni, Mihâlydeăkpăl Gabor, ne spunea în ziua
de 27 septembrie că ritmul zilnic pe
consiliu este de 30—33 hectare, pen
tru ca o zi mai tirziu, în unitățile
componente, cartofii să fie culeși nu
mai de pe 25 hectare.
Scăderea ritmului de lucru se ex
plică și printr-o anumită stare de
delăsare ce s-a instalat in unele
unități agricole. Zilele însorite ale
acestei săptămîni, în loc să determine
creșterea vitezei de lucru, au dus
la încetinirea ritmuAii pe alocuri, la
folosirea ineficientă a mașinilor, pe
motiv că „timpul e bun și ține cu
noi". Pentru că, iată, cooperativa agricolă Suseni în ziua de 27 septem
brie recoltează doar 10 hectare, cu 7
mașini, în timp ce cooperativa agri
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IOT CE SE ADUNA
ESTE IIVRAT Șl PUS
IA ADĂPOST
IN ACEEAȘI ZI
Incheindu-se recoltarea florii-soarelui si soiei. în unitățile agricola !
din JUDEȚUL MEHEDINȚI au spo
rit forțele repartizate la culesul po
rumbului. Ca atare, pină în seara zi
lei de 29 septembrie producția a fost
strinsă de pe mai bine de 62 la sută
din suprafață. Peste tot se urmăresc
realizarea vitezelor stabilite la cules îl
si transportarea. în aceeași zi. a pro- i
ductiei rezultate.
La ivirea zorilor, cei 230 de cooperatori din Peri si-au început activi
tatea in cîmp. Stiuletii recoltați sint
puși direct in cele 22 de atelaje,
evitîndu-se deci orice pierderi. In
urmă. 40 de oameni taie Si string co
cenii. care sint transportați direct
in baza furajeră. Cooperatorilor li
s-au alăturat atît la recoltare, cît și
la eliberarea terenului cei 25 de an
gajați din comună. Președintele uni
tății, inginerul Octavian Constantinescu, ne spune : „Cu toate că am
avut în cultură 552 hectare cu po
rumb. recoltarea am efectuat-o nu
mai manual. In asa fel ne-am repar
tizat si folosit, forțele pe lucrările
de sezon. încît să stringem cît mai ,
repede si fără pierderi întreaga pro
ducție. Ne-a mal rămas doar această
solă de 31 hectare pe care azi în
cheiem culesul".
La cooperativa agricolă din Fîntîna Domnească, ziua de muncă începe,
pe solele cu porumb, la primele ore
ale dimineții și continuă pînă sea- i
ra tîrziu. Culesul porumbului a
Început pe solele prevăzute a se îl
însămînta cu grîu. pentru ca si semă- |
natul să se desfășoare in ritmul
prevăzut. Unitatea are in cultură 346
hectare cu porumb. De ne ce su
prafață s-a strins producția ? Aflăm
de la inginera Victoria Grosu. pre
ședinta unității, că porumbul a fosă
strins de- pe 314 hectare, întreaga su
prafață fiind eliberată de coceni.
După porumb s-au și insămlnțat 212
hectare cu grîu.
In unitățile din consiliul agroin- ;i
dustrial Șimian s-au cultivat cu pbrumb 2 202 hectare. Aflăm că mal i
este de strins recolta doar de pe
45 hectare. Ajungem in unitatea ■'
unde se mal efectuează această lu
crare : cooperativa agricolă din Șjr
mlan. Sola respectivă era împînzită
de oameni. Cum șefii de ferme se
ocupă direct de semănat, inginerulsef al unității. Nicolae Popescu, a
considerat că este necesar să se afle
permanent în acest punct Și aceasta
din motive bine întemeiate. Se re
coltează. se transportă producția
direct din cimp în spatiile de depo
zitare. se eliberează terenul, iar co
cenii trebuie să ajungă repede in
baza furajeră. Tot pe această porțiu
ne au intrat si tractoarele la arat si
pregătirea patului germinativ, pen
tru a se asigura în avans front de
lucru semănătorilor. Inginerul-sef
urmărește atent toate acestea, iar
acolo unde se impune. intervine
competent, energic. Un lucru bun
este acela că si în unitățile agricole
din acest consiliu agroindustrial, prin
mobilizarea tuturor locuitorilor sate
lor. porumbul s-a recoltat numai
manual. Și pretutindeni, printr-un
control permanent s-a urmărit ca
stiuletii să fie puși direct in mijloa
cele de transport, fără să fie așe
zați pe jos. chiar si citeva ore. In
felul acesta, tot ce s-a recoltat în
cursul unei zile, pină seara a si fost
transportat si depozitat.
Din situația operativă la zi reți
nem că. pînă in seara zilei de 30 sep
tembrie. în unitățile agricole din
consiliile agroindustriale
Gogoșu. 7
Gruia. Obirșia de Cimp. Prunișor.
Recea si Vinju Mare, producția de
porumb a fost strinsă de pe 85—90
la sută din suprafețele cultivate. Un
ritm mai accelerat se impună la
această lucrare, prin implicarea cu
întreaga răspundere a consiliilor
populare și conducerilor unităților în
organizarea muncii si mobilizarea
tuturor locuitorilor. în unitățile din
consiliile agroindustriale Brosteni $1
Strehaia. Pentru că asa cum dove
desc rezultatele a numeroase unități
agricole recoltarea porumbului în ju
dețul Mehedinți se poate încheia în
citeva zile. (Virgiliu Tătaru, cores
pondentul „Scinteii").

Cartofii - recoltați și depozitați
cît mai grabnic!
Pînă în seara zilei de 28 septem
brie, recoltarea cartofilor s-a efec
tuat pe 71 la sută din suprafața
cultivată în JUDEȚUL HARGHITA.
Timpul deosebit de favorabil din
aceste zile a permis realizarea unor
ritmuri de lucru înalte, mai cu sea
mă prin efectul unor măsuri hotărîte pentru impulsionarea întregii
activități — adunat, sortat, trans
portat — luate de comandamentul
agricol județean. Noi forțe mecanice
— mașini de recoltat de la unitățile
agricole din depresiunea Ciucului de
Jos, unde se lucrează pe ultimele
parcele, mijloace auto pentru trans
portul recoltei de pe cîmp — au
fost aduse în sprijinul cooperatori
lor din depresiunea Gheorgheni,
unde, datorită condițiilor climatice și
chiar ploilor din săptămina trecută,
recoltarea a început mai tîrziu și
s-a desfășurat mai anevoios. De alt
fel, suprafața care a mai rămas de
recoltat in cele trei consilii agro
industriale din zonă — Gheorgheni,
Lăzarea, Ditrău — este de 711 hec
tare, ceea ce înseamnă că. prin ac
celerarea ritmului la cules, lucrarea
poate fi încheiată repede.
Desigur, pe unități, situația este
diferențiată, aici spunindu-și cuvîn
tul măsurile organizatorice proprii,
gradul de mobilizare a forțelor, dar
și implicarea consiliilor de condu
cere ale cooperativelor agricole în
buna desfășurare a activității de re
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colă din Gheorgheni face 12 hec
tare cu 5 mașini. Inginerul-șef al
cooperativei agricole din Ciumani,
Augustin Togan, ne spune că a or
ganizat astfel forța de muncă incit
ar putea realiza un ritm de 15 ha,
dar nu dispune decit de 3 mașini.
De altfel, trebuie să spunem că la
Gheorgheni întreaga acțiune de re
coltare a cartofilor se desfășoară sub
directa conducere a comitetului de
partid și a consiliului popular. Ceea
ce n-am putut constata la C.A.P.
Lăzarea In ziua de 27, cînd la nici
una din solele unde se recolta n-am
găsit pe nimeni din conducerea uni
tății sau a comunei. Fără controlul
cadrelor de conducere, mașinile de
recoltat mai mult stăteau, iar mij
loacele auto transportaseră de ne
cimp, pe parcursul unei zile, doar
cîte 10—15 tone la o distanță de nu
mai 2 km. Măsurile energice între
prinse pentru accelerarea recoltării
cartofilor au determinat chiar de
a doua zi îmbunătățirea situației :
producția a fost strinsă de pe 20
hectare, iar transportul s-a desfășu
rat corespunzător. Sint doar cîteva
secvențe de muncă ce ilustrează că
acum, dat fiind pericolul înrăutățirii
vremii și chiar al înghețului, este
nevoie ca peste tot să se lucreze
intens pentru încheierea grabnică a
recoltării și depozitării cartofilor.
(Nicolae
Șandru,
corespondentul
„Scinteii").
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limiNĂ ADEZIUNE IA POZIțlĂ PRINCIPIALĂ? PARTIDUL - CENTRUL VITAL AL
PROFUND CONSTRUCTIVĂ A PARTIDULUI
NAȚIUNII NOASTRE SOCIALISTE
ȘI STATULUI NOSTRU
HOTĂRÎREA
sesiunii comune a Consiliului popular județean Cluj
si a Consiliului popular municipal Cluj Napoca
voltarea prieteniei șl colaborării dintre țările noas
tre, ci, dimpotrivă, a avut un rol contrar menirii sale.
Luînd cunoștință - din presă, de la radio și tele
viziune, din celelalte mijloace de informare în masă —
de insistențele Republicii Populare Ungare cu privi
re la reînființarea consulatului de la Cluj-Napoca,
deputății Consiliului popular județean și ai Consi
liului popular al municipiului Cluj-Napoca consideră
cu totul nejustificată o asemenea cerere.
Avind in vedere cele menționate mai sus și în
deplin consens cu apelul tuturor celor ce s-au adresat
Consiliului popular județean și Consiliului popular mu
nicipal Cluj-Napoca, sesiunea comună, în unanimitate,
adresează conducerii de partid și de stat a Republicii
Socialiste România rugămintea să nu dea curs cererii
de reînființare a Consulatului General al Republicii
Populare Ungare.
Deputății Consiliului popular județean șl Consiliului
popular municipal
Cluj-Napoca dau glas deplinei
adeziuni la poziția principială și profund constructivă
a statului și guvernului român, care acționează cu
consecvență pentru ca raporturile româno-ungare să
se dezvolte în spiritul conlucrării, înțelegerii și al bu
nei vecinătăți, respectîndu-se ferm principiile inde
pendenței, suveranității, neamestecului în treburile in
terne, în folosul celor două țări și popoare, al cauzei
socialismului, colaborării și păcii pe continentul euro
pean și în întreaga lume.

Deputății Consiliului popular județean Cluj și al
Consiliului popular municipal Cluj-Napoca, întruniți in
sesiune comună, exprimînd voința deplină a tuturor
locuitorilor din această zonă a țării, indiferent de
naționalitate, iși manifestă in unanimitate mulțumirea
pentru măsura, pe deplin îndreptățită, luată de sta
tul si guvernul român privind încetarea, începind cu
data de 1 iulie 1988, a activității Consulatului Ge
neral al Republicii- Populare Ungare de la Cluj-Na
poca și închiderea acestuia.
Participanții la sesiunea comună apreciază juste
țea acestei hotărîri și consideră, în același timp, că
se impunea a fi luată mai devreme, avîndu-se în
vedere și faptul că încă din 1985 România a stabi
lit încetarea activității Consulatului General Român
de la Debrețin.
Forumul democratic al locuitorilor județului Cluj și
al municipiului Cluj-Napoca a fost convocat și ca răs
puns la cererile formulate de numeroși cetățeni cu
mai mult timp în urmă privind desființarea Consu
latului General al Republicii Populare Ungare, care,
în timpul activității sale, a încălcat normele și con
duita de funcționare, s-a abătut în mod inadmisibil
de la regulile diplomatice, ocupîndu-se de probleme
străine de misiunea și atribuțiile ce-i reveneau. Prin
practicile folosite, prin încălcarea normelor juridice
Internaționale, Consulatul General al Republicii Popu
lare Ungare din Cluj-Napoca nu a contribuit la dez★
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Vineri a avut loc sesiunea co
mună a Consiliului popular jude
țean Cluj și a Consiliului popular
municipal Cluj-Napoca.
In deschiderea sesiunii, tovarășul
loachim Moga, președintele Comi
tetului executiv al Consiliului
popular județean Cluj, a prezentat
un raport.
Pe marginea raportului prezentat
«u luat cuvintul deputății : Aurel
Negucioiu, rectorul Universității din
Cluj-Napoca; loan Cioca, secretarul
comitetului de partid, președintele
consiliului oamenilor muncii
de
la Combinatul de utilaj greu din
Cluj-Napoca ; Maria Cristian, pre
ședintele
Comitetului
județean
pentru cultură și educație socialistă; Arpad Pall, prorector al Universității din Cluj-Napoca, deputat
in Marea Adunare
Națională ;
Fărcaș Ana, secretarul comitetului
de partid, președintele consiliului
oamenilor muncii de la Combina
tul de pielărie și încălțăminte
„Clujeana" ; Gheorghe Marcu, di
rectorul Institutului de chimie din
Cluj-Napoca ; loan Giurgea, di
rectorul întreprinderii „Unirea" din
Cluj-Napoca ; Teodor Marton, se
cretarul comitetului de partid, pre
ședintele
consiliului
oamenilor
muncii de la întreprinderea meca
nică de material rulant „16 Fe
bruarie" din Cluj-Napoca ; Arpad
Foldvari, director adjunct al între
prinderii județene de transport
local Cluj ; Aurel Rău, scriitor,
redactor-șef al revistei „Steaua".
In cuvintul lor, vorbitorii au pus
in evidență marile transformări pe
trecute în țara noastră în toate do
meniile vieții materiale și spiritua
le în anii socialismului, cu deose
bire în perioada inaugurată de
Congresul al IX-lea al partidului,
în „Epoca Nicolae Ceaușescu". S-a
subliniat că in acești ani de
profunde prefaceri revoluționare
s-a asigurat dezvoltarea economico-socială a tuturor județelor și
localităților țării, s-a înfăptuit un
vast program de investiții in do
meniul construcțiilor de locuințe în
mediul urban și rural, peste 80 la
sută din populația țării mutîndu-se
în case noi. Au cunoscut o afirmare
fără precedent învățămîntul, ști
ința, arta și cultura, a fost creat
un autentic sistem al democrației
muncitorești-revoluționare, care a-
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sigură participarea largă șl nemij
locită a tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii la conducerea sta
tului.
Au fost asigurate condiții egale
de muncă și de viață pentru toți
oamenii muncii, posibilitatea de afirmare deplină în viața politică șl
economico-socială a țării.
Relevînd că o expresie grăitoare
a politicii partidului și statului
nostru de dezvoltare armonioasă,
echilibrată a tuturor zonelor țării
o reprezintă și progresul multilate
ral, fără precedent, în plan econo
mic și social, cultural, științific, în
celelalte sectoare înregistrat de ju
dețul Cluj, vorbitorii s-au referit
la importantele fonduri de inves
tiții alocate pentru construirea atit
In municipiul reședință de județ,
cit și în celelalte orașe a noi plat
forme industriale și mari obiective
economico-sociale, mărturie vie a
preocupării neslăbite pentru asigu
rarea dreptului la muncă și con
diții corespunzătoare de viață tu
turor cetățenilor, fără deosebire de
naționalitate.
In cadrul sesiunii comune s-a
dat expresie sentimentelor de
fierbinte dragoste și aleasă pre
țuire
față
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, conducătorul
iubit al partidului și al țării, pen
tru pilduitoarea sa activitate pusă
în slujba înfăptuirii celor mai no
bile aspirații ale poporului nostru,
progresului neîntrerupt al patriei
noastre socialiste, creșterii presti
giului ei in lume.
Dînd glas adeziunii depline Ia
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, vorbitorii
au subliniat însemnătatea ac
țiunilor și demersurilor Româ
niei socialiste, ale tovarăș ului Nicolae Ceaușescu pentru solu
ționarea constructivă, în interesul
tuturor popoarelor a marilor pro
bleme cu care se confruntă ome
nirea. Participanții la dezbateri au
exprimat deplina aprobare față de
preocuparea statornică a conduce
rii partidului și statului nostru
pentru extinderea și adincirea re
lațiilor de prietenie și colaborare
ale României cu țările socialiste,
cu țările in curs de dezvoltare, cu
toate statele lumii, in interesul re
ciproc al cauzei păcii, înțelegerii,
al colaborării între națiuni.
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In cuvintul lor, vorbitorii s-au
referit la închiderea și Încetarea
activității, începînd cu 1 iulie, a
Consulatului General al R.P. Un
gare din Cluj-Napoca. Partici
panții la sesiune au subliniat
că această măsură, deplin jus
tificată, trebuia luată chiar mai
de mult. S-a relevat, în depli
nă cunoștință de cauză, că, încă de
la înființarea consulatului, perso
nalul acestuia a încălcat sistematic
normele de funcționare, regulile de
conduită convenite, atribuțiile lega
le pe care le are o astfel de in
stituție, principiile și normele ce
trebuie să stea la baza relațiilor
dintre state. Prin practicile folosite,
in flagrantă contradicție cu normele
juridice internaționale, consulatul
nu și-a adus contribuția la conso
lidarea și dezvoltarea relațiilor de
prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară, dintre
poporul român și poporul ungar.
In legătură cu aceasta a fost adop
tată in unanimitate Hotărirea se
siunii comune a Consiliului popu
lar județean Cluj și a Consiliului
popular municipal Cluj-Napoca.
Participanții la dezbateri au res
pins cu fermitate orice pretenții
ale autorităților ungare de a-și asuma așa-zisa răspundere față de
soarta cetățenilor români de na
ționalitate maghiară. S-a afir
mat cu tărie că în ceea ce
privește soarta tuturor cetățeni
lor români, fără deosebire de na
ționalitate, asigurarea condițiilor
lor de viață și de muncă, înfăptui
rea aspirațiilor lbr de mai bine,
toate acestea sînt atributul exclu
siv al organelor constituționale su
preme de stat din Republica So
cialistă România, ale Partidului
Comunist Român.
Participanții la sesiunea comună
au dat expresie angajamentului tu
turor celor ce trăiesc și muncesc în
acest județ de a-și consacra, cu
înaltă dăruire patriotică, întreaga
lor capacitate creatoare pentru în
făptuirea exemplară a hotăririlor
Congresului al XIII-lea și ale Con
ferinței Naționale ale partidului,
de a sprijini cu toată energia pro
movarea largă a principiilor poli
ticii externe ale partidului și sta
tului nostru.

Participare și răspundere
(Urmare din pag. I)

nomice, sociale și morale. Pentru că
numai așa România va putea să țină
pastil cu competiția dezvoltării ce se
desfășoară pe plan mondial. A nu
ține seamă de această cerință, a nu
aloca mijloacele necesare acumulării
ți dezvoltării ar insemna asumarea
riscului răminerii în urmă. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat, în re
petate rinduri, că nici unei generații
nu-i este dat acest drept, de a irosi
resursele, de a nu face totul pentru
dezvoltarea forțelor de producție, a
bazei tehnico-materiale a societății,
pentru asigurarea viitorului. Și a
precizat, în acest sens, că fiecare
generație este judecată de posteritate
nu după cit a consumat, ci după cit
ți cum a produs. După moștenirea
materială și spirituală lăsată urma
șilor. Poporul român poate fi mindru de ce a construit, de ceea ce a
înfăptuit in anii socialismului, cu
precădere in perioada de după Con
gresul al IX-lea, in condițiile parti
cipării sale active la conducerea so
cietății.
Se desprinde cu limpezime, din
Tezele din aprilie, ideea că demo
crația socialistă nu constituie o pro
blemă în sine. Ea se dovedește a fi
o problemă complexă dintr-un com
plex de probleme care compun, la
scara întregii națiuni, efortul de edi
ficare a noii societăți. Pentru că de
mocrația nu poate fi separată nici de
creșterea economică, nici de dezvol
tarea științei, învățămintului și cul
turii. nici de intensificarea activită
ții politico-educative. Toate aceste
imperative conferă o mare complexi
tate răspunderilor in ceea ce priveș
te perfecționarea cadrului de afir
mare și manifestare a democrației
muncitorești-revoluționare. Prin ac
tivizarea formelor democratice de
conducere se asigură participarea efectivă și responsabilă a întregului
popor la ridicarea patriei pe noi
trepte, tot mai înalte, de progres, de
civilizație socialistă.
Așa cum se relevă și în Tezele din
•prilie, sint numeroase aspecte prin
care noua orinduire socială iși ma
nifestă superioritatea față de capi

talism. dar poate că rolul cel mai
important il au relațiile de proprie
tate. Are profunde semnificații, in
acest sens, faptul ca in societatea
noastră proprietatea socialistă a asi
gurat condițiile absolut necesare
pentru o puternică dezvoltare a avu
ției țării. In același timp, a deter
minat schimbarea a însuși statutului
omului în societate. Pentru că, pe
baza ei, a fost înlăturată exploata
rea, s-a instaurat dreptatea socială.
Iată de ce întărirea și permanenta
dezvoltare a proprietății socialiste,
de stat și cooperatiste, reprezintă o
legitate obiectivă, o condiție funda
mentală a umanismului revoluționar.
Proprietatea socialistă constituie
temelia trainică a democrației mun
citorești-revoluționare. Pentru că nu
mai pe o astfel de bază pot fi asi
gurate cu adevărat condiții egale, de
muncă și de viață, tuturor fiilor pa
triei. Sînt elocvente, in această pri
vință. dreptul la muncă, asigurat tu
turor cetățenilor țării in raport cu
pregătirea și aptitudinile lor. cu răs
punderea față de îndatoririle socia
le. accesul liber la învățătură, la ști
ință. Ia cultură, garantat de legi și
înfăptuit in practica vieții economi
co-sociale, condiționarea veniturilor
numai și numai de cantitatea și ca
litatea muncii fiecăruia. Și sint eloc
vente, în același timp, condițiile
create pentru implicarea directă a
tuturor cetățenilor patriei in viața
politică, în activitatea de conducere
a societății. Conținutul superior al
democrației muncitorești-revoluțio
nare este conferit și de un alt as
pect : acela al împletirii drepturilor
cu răspunderile. Pentru că sistemul
democrației noastre presupune, in
mod esențial, cerința ca fiecare să se
integreze activ în viața colectivului
din care face parte, să se pregăteas
că temeinic.
Practica economico-socială consti
tuie dovada cea mai elocventă că, in
general, toate aceste înalte răspun
deri sint bine înțelese și exemplar
îndeplinite. Sint insă și situații cînd
in locul angajării active se manifestă
formalismul. Unii reprezentanți in
consiliile oamenilor muncii, in loc
să-și indeplinească răspunderea față

de colectivele din care fac parte, Iși
rezumă activitatea lor in aceste or
ganisme la simpla prezență. L-am
întrebat, intr-o întreprindere indus
trială, pe secretarul comitetului de
partid, care indepliriește și funcția
• de președinte al consiliului oameni
lor muncii, ce anume semnifică o
astfel de atitudine a unora. Ne-a
spus deschis că este rezultatul unei
pregătiri politice și profesionale care
nu se ridică la inăltinlea cerințelor și
exigențelor actualei etape. Pentru că,
in absența unei pregătiri temeinice,
participarea se transformă în contra
riul ei : simpla îndeplinire a unei
formalități.
Așa cum se subliniază în Tezele
din aprilie, „răspunderea colectivă a
organelor de conducere nu înlocuieș
te și nu poate inlocui sau nu trebuie
să înlocuiască răspunderea indivi
duală". Pentru că fiecare participant
la activitatea unui organism colectiv
de conducere are propriile lui răs
punderi, conducerea colectivă nefiind
paravanul după care să se ascundă
cei ce nu-și îndeplinesc sarcinile in
dividuale. Dar, in același timp, se
desprind, din conținutul Tezelor pen
tru plenara C.C. al P.C.R., îndatoriri
ce revin organelor colective de con
ducere, de a căror activitate depind
in mare măsură si producția fizică,
și calitatea, și productivitatea, și efi
ciența. Este limpede faptul că acti
vitatea acestora trebuie să exprime
gindirea și inițiativa colectivelor care
le-:au ales, în deplină concordanță
cu obiectivele stabilite de partid la
nivelul întregii țări, să asigure par
ticiparea tuturor oamenilor muncii la
îndeplinirea exemplară a planului, a
tuturor sarcinilor.
A perfecționa democrația muncitorească-revoluționară înseamnă a în
tări spiritul de răspundere, a face
efectivă și rodnică participarea tu
turor la conducere, a ridica pe trepte
tot mai înalte activitatea pentru în
deplinirea cutezătoarelor programe
stabilite de Congresul al XIII-lea și
Conferința Națională ale partidului.

Adrian VASILESCU

Conducerea științifică a procesu
lui revoluționar de edificare a so
cietății socialiste șl comuniste pre
supune, ca o legitate obiectivă, afir
marea rolului conducător al partidu
lui comunist, manifestarea sa tot
mai puternică în calitate de centru
vital al întregii sociețăti. de forță
politică dinamizatoare ă energiilor ce
pun in mișcare întregul angrenaj
social, lumina care călăuzește spre
teluri tot mai cutezătoare munca
creatoare de bunuri materiale Si spi
rituale a întregului popor.
Istoria modernă a României a va
lidat incontestabilul adevăr că toa
te transformările de substanță care
au avut loc in viața politică, econo
mică și socială a națiunii române pa
calea progresului spre socialism, cit
și in anii glorioși ai construcției so
cialiste au fost și sînt determinate
nemijlocit, in chip hotăritor, de pre
zența activă, cu rol de forță motrice,
esențială a Partidului Comunist Ro
mân.
Forța uriașă a partidului Izvorăște
din capacitatea sa de a aplica crea
tor legitățile generale , ale socialis
mului științific la condițiile socie
tății românești. întreaga istorie a
partidului consemnează la loc de
seamă statornicul efort pentru apro
fundarea concepției materialist dia
lectice și istorice pe care comuniștii
români au ințeles-o și o ințeleg. ca
un inepuizabil instrument de anali
ză și descifrare a esenței fenomene
lor vieții social-politice, a sensurilor
și direcțiilor sale de evoluție.
Această
realitate
fundamentală
complexă o avea în vedere tovarășul
Nicolae Ceaușescu atunci cind sub
linia ideea că <,tot ceea ce am reali
zat — răsturnarea regimului burghezo-moșieresc, construcția socialismu
lui, marile infăptuiri in dezvoltarea
generală a patriei, datorăm existen
ței partidului. Viitorul națiunii este
strins legat de existența și întărirea
continuă a partidului, ca forță con
ducătoare a întregii națiuni".
Sint exprimate aici sintetic prin
cipii de importantă majoră pe care
partidul nostru le-a afirmat exem
plar în cimpul practicii sociale, prin
măsurile întreprinse în anii ce au
urmat Congresului al IX-lea pe li
nia întăririi unității și forței sale
politice și organizatorice, ca și în
noile condiții pe care le generează
desfășurarea impetuoasă a procesu
lui revoluționar al făuririi societății
socialiste
multilateral
dezvoltate.
Concepția privind rolul conducător
al partidului în impulsionarea efor
turilor creatoare ale tuturor dome
niilor muncii și-a aflat o amplă des
fășurare ideatică în magistrala ex
punere prezentată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi
tetului Politic Executiy al C.C. al
P.C.R. din 29 aprilie a.c. Așa cum se
subliniază în acest document de deo
sebită importantă teoretică si prac
tică — adoptat ca Teze pentru
plenara C.C. al P.C.R. — „ÎN NOUA
ETAPA A CONSTRUCȚIEI SOCIA
LISTE SI ÎN PERSPECTIVA CREȘ
TE ȘI MAI MULT ROLUL POLITIC
CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI
ÎN TOATE DOMENIILE DE ACTIVI
TATE".

Creșterea rolului politic
conducător al partidului in
toate domeniile de activi
tate Necesitatea afirmării tot mai
puternice a partidului comunist ca
factor politic de conducere a în
tregii societăți izvorăște din spe
cificul determinismului social in
condițiile făuririi și dezvoltării so
cialismului, din sporirea perma
nentă a rolului factorului con
știent în reglarea mecanismelor
de funcționare a' societății pe mă
sura adin'cirii procesului revoluțio
nar. În condițiile dezvoltării com
plexe și modernizării radicale a eco
nomiei naționale, ale cerințelor noi
pe care le ridică asigurarea concor
danței relațiilor de producție cu ca
racterul forțelor de producție, a ba
zei tehnico-materiale a societății cu
suprastructura, ale asigurării desfă
șurării procesului de perfecționare a
activității organizatorice, ideologice
și politico-educative, se afirmă cu
putere funcțiile noi pe care trebuie
să și le asume azi partidul, noua
calitate a activității pe care el o des
fășoară. Creșterea rolului conducă
tor al partidului este impusă, deo
potrivă. și de exigențele sporite de
intensificare a relațiilor economice
și politice ale țării noastre cu alte
state, de afirmarea tot mai hotărită
a voinței de pace, libertate și bună
înțelegere a poporului nostru.
Sintetizind in mod strălucit, pe
plan teoretic, bogata experiență acumulată, descifrind esența mutați
ilor de ordin cantitativ și calitativ pe
care le-a generat in mod obiectiv
procesul construcției socialiste, to
varășul Nicolae Ceaușescu a definit
partidul ca centru vital al întregii
națiuni, forța politică dinamizatoa
re a energiilor creatoare ale societă
ții noastre socialiste. O asemenea
definiție pune in evidență faptul că
partidul nu acționează dinafara so
cietății. de pe poziții de comandă, ci
dinăuntrul acesteia, elaborînd orien
tările generale care trasează calea
dezvoltării viitoare și implicîndu-se
direct in transpunerea lor in viață,
împreună cu făuritorii bunurilor
materiale și spirituale, asigurind
valorificarea potențialului de gindire
și inițiativă al comuniștilor, al fie
cărui colectiv de muncă. Fiind un
partid de masă. Partidul Comunist
Român acționează din interiorul so
cietății noastre ; el este prezent prin
organizațiile și membrii săi pretu
tindeni unde trăiesc și muncesc oa
menii. Aceasta conferă partidului, la
scara întregii țări, o solidă și per
manentă legătură cu masele, posibi
litatea și capacitatea de a cunoaște in
permanență, în mod veridic realita
tea socială, de a acționa eficient.
Revenind stăruitor asupra acestei
idei, tovarășul Nicolae Ceaușescu
sublinia in expunerea de la sfîrșitul lunii aprilie teza potrivit căreia
„partidul nu trebuie să devină un
club de discuții generale, ci să ac
ționeze ca centru vital al întregii
națiuni. El trebuie să fie organiza
torul și dinamizatorul activității in
toate domeniile care asigură dezvol
tarea generală a țării".
In expunerea ținută în 23 iunie
a.c. la Consfătuirea de lucru cu ac
tivul și cadrele de bază din dome
niile muncii organizatorice de partid
și politico-ideologice, secretarul ge
neral al partidului sublinia același
imperativ cînd cerea comuniștilor
„să se afle in locurile hotărîtoare,
să fie în primele rinduri, să acțio

neze pentru unirea eforturilor tutu
ror oamenilor muncii in buna desfă
șurare a activității de înfăptuire a
planului și programelor. Fiind partid
de guvernămint, partidul
nostru
poartă întreaga răspundere pentru
realizarea planurilor și programe
lor de dezvoltare economico-socială.
In acest cadru, fiecare organizație
de partid — în domeniul său —
poartă deplina răspundere a realiză
rii tuturor planurilor și programe
lor. a bunei desfășurări a întregii
activități".
Militind pentru creșterea continuă
a rolului conducător al partidului,
pentru afirmarea sa tot mai puternică
în calitate de centru vital al națiu
nii noastre socialiste.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. releva că potrivit
principiilor
conducerii
activității
social-economice organele de partid
nu pot și nici nu trebuie să înlocu
iască organele economico-sociale ;
membrii de partid din organele de
stat si economico-sociale răspund,
atît în fata partidului, cit și in fața
organelor de stat, pentru activitatea
lor. In viziunea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, delimitarea și pre
cizarea răspunderilor organelor dș
partid si de stat constituie o parte
inseparabilă a perfecționării condu
cerii pe baza autoconducerii si autogestiunii. Răspunderile ce revin or
ganelor de partid si răspunderile ce
revin organelor de stat nu se ex
clud. nu vin în contrazicere, ci,
dimpotrivă, ele reprezintă o unitate
dialectică a conducerii științifice, a
democrației
muncitorești-revoluțio 
nare.
In concepția partidului nostru, a
secretarului său general, tovarășul

șl culturală, de la politica Internă la
cea externă — cu , alte cuvinte
partidul este prezent si acționează
în absolut toate unitățile si colecti
vele de oameni ai muncii.
Practic, absolut tot ceea ce priveș
te desfășurarea vieții economice în
societatea noastră, incepind de la
elaborarea orientărilor de principiu
și obiectivelor strategice ale dez
voltării economice. într-o etapă sau
alta a construcției socialiste, a planu
rilor, cincinale și anuale, cît și a
programelor speciale pe domenii de
activitate, și pînă la stabilirea mo
dalităților de rezolvare a proble
melor concrete care apar în diverse
domenii, intră sub directa incidență a
preocupărilor partidului.
Pentru un partid revoluționar, care
a cucerit puterea politică și conduce
opera de făurire a socialismului, ac
tivitatea
ideologică
îndeplinește
funcția unei puternice forțe mo
trice în unirea eforturilor creatoare
ale oamenilor muncii, în dezvoltarea
continuă a forțelor de producție și
perfectionarea relațiilor sociale, a
formelor de conducere a societății.
De aceea, partidul nostru consideră
creșterea rolului activității ideolo
gice în actualul stadiu de dezvolta
re a României, în perspectiva înain
tării spre comunism drept o nece
sitate obiectivă a progresului, una
din căile menite să determine parti
ciparea conștientă, democratică șl
responsabilă a maselor la făurirea
propriului viitor.
Preocuparea pentru Intensificarea
și perfecționarea activității
politi
co-educative și-a găsit o elocventă
expresie în Programul Ideologic,
aprobat și însușit de Congresul al
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„Tezele din aprilie 1988 despre partid
ca centru vital al națiunii noastre so
cialiste. Concepția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul general
al partidului, cu privire la perfecțio
narea activității organizatorice, ideolo
gice și politico-educative în vederea
creșterii rolului conducător al partidului
în întreaga viață economico-socială44.
Nicolae Ceaușescu. creșterea rolului XIII-lea al partidului ca parte inte
conducător al partidului in etapa ac grantă a Programului de făurire a
tuală antrenează în același timp un societății socialiste multilateral dez
proces obiectiv de dezvoltare a de voltate și înaintare a României spre
mocratismului
propriu
societății comunism.
Ampla dezbatere care are loc tn
noastre. Sub conducerea partidului,
în țara noastră a fost creat în ulti prezent, in întregul partid, în întrea
mele decenii un amplu sistem de ga noastră societate a Tezelor pen
mocratic de participare a întregului tru plenara C.C. al P.C.R. constituie
popor la conducerea societății, un o expresie a continuării procesului
sistem democratic original care cu înnoitor datorat Congresului al IXprinde toate organizațiile de masă lea, proces in cadrul, căruia a avut
și obștești, organele autoconducerii loc, pe parcursul a peste două de
muncitorești, statul socialist și or cenii, din inițiativa și sub conduce
ganele cu dublă natură, de partid și rea partidului, a secretarului său ge
de stat, congresele naționale ale oa neral, perfecționarea organizării și
menilor muncii din diferite domenii conducerii vieții economico-sociale,
de activitate. Fiecare om al muncii a muncii organizatorice, ideologice
se regăsește in calitate de partici și politico-educative, s-a acționat
pant in una din aceste structuri, Iși sistematic pentru a se asigura între
poate exprima astfel rolul său activ pătrunderea armonioasă a dezvoltă
în întreaga viață economică și so- rii economico-sociale cu afirmarea,
cial-politică a tării. Desigur, dezvol pe scară largă, a unei concepții îna
tarea democrației socialiste nu în intate despre lume și viață.
Rolul conducător politic al partidu
seamnă a lăsa lucrurile să mear
gă de la sine, ci, dimpotrivă, pre lui se realizează astfel în totalitatea
componentelor
acestei funcții, într-un
supune creșterea rolului factori
lor constienti. subiectivi. în acest proces ce relevă unitatea organică
cadru’ sporesc rolul și funcțiile statu indisolubilă dintre elaborarea liniei
lui socialist in organizarea si condu politice generale si aplicarea acesteia
cerea unitară si democratică, pe baza prin desfășurarea unei vaste activi
Acest
planului national unic, a întregii tăți politico-organizatorice.
activități economico-sociale, ca una proces nu poate fi imaginat ca desfăsurindu-se
după
tipare
date
o
dintre trăsăturile definitorii ale so
dată pentru totdeauna, ci evoluează
cietății socialiste.
el insusi. permanent, corespunzător
și sarcinilor specifice
Continua întărire a unită condițiilor
fiecărei etape.

ții politico-organizatorice și
ideologice. obiectivele și sar

Perfecționarea permanen

cinile stabilite de Congresul al tă a metodelor și stilului de
XIII-lea. de Conferința Națională muncă ; dezvoltarea conti
relevă adevărul potrivit căruia cu cit
sarcinile construcției socialiste se nuă a democrației
interne
dovedesc mai complexe, cu cît exi
gentele de natură calitativă sînt mai de partid, a criticii și auto
înalte, cu atit mai necesară devine criticii. Ideea perfectibilității conti
conducerea
politică
unitară.
în
același timp, condiția realizării de nue a modului de exercitare a
conducător
al
partidu
pline a funcției partidului de centru rolului
vital al națiunii noastre socialiste re lui este pusă in evidentă de
zidă în îmbinarea unitară a activi tovarășul Nicolae Ceaușescu prin
tății teoretico-ideologioe cu munca sublinierea necesității imbunătătirii
politică si organizatorică : continua sistematice a activității organizato
întărire a unității dintre elementul rice. ideologice si politico-educa
politico-organizatoric si cel ideologic tive. a metodelor și stilului de
reprezintă garanția supremă a creș muncă ale partidului, dezvoltării con
terii rolului conducător al partidu tinue a democrației interne de
lui. a înfăptuirii cu .succes a socie partid, a criticii și autocriticii. Este
tății socialiste multilateral dezvol vorba, firește, despre o perfecțio
tate. Experiența partidului nostru, nare sub multiple aspecte, care im
practica socială infirmă părerile plică sesizarea și promovarea noului
emise uneori în literatura social- sub toate modalitățile sale de ex
politică de peste hotare
potrivit presie. cuprinderea si soluționarea
cărora rolul partidului comunist ca unitară a problemelor, asigurarea unei
partid de guvernămint ar trebui perspective clare a muncii in fiecare
privit exclusiv din perspectiva unei domeniu, sporirea exigentei și răs
funcții abstract ideologice, rezumată punderii comuniștilor, a cadrelor de
la dezbaterea teoretică a căilor dez conducere pentru îndeplinirea exem
voltării socialiste, latura practică, plară a sarcinilor. Totodată, organele
politico-organizatorică. de realizare Si organizațiile de partid au datoria
efectivă a noii orînduiri urmînd să să acționeze cu stăruință pentru in
cadă în seama altor structuri si troducerea pretutindeni a spiritului
instituții social-politice. în concepția de partid, a unei ordini si discipline
tovarășului Nicolae Ceaușescu, rolul exemplare, prin repartizarea judici
conducător al partidului este înțeles oasă a forțelor, dezvoltarea mai pu
ca factor de unificare a eforturilor ternică a democrației interne de
națiunii, actionind și conducînd îm partid, afirmarea cu mai multă vi
preună cu poporul și pentru popor. goare a criticii si autocriticii, a com
Partidul este astăzi prezent si acțio bativității revoluționare, pentru per
nează în toate sferele vieții socjale fecționarea muncii si Țonducerii co
— de la producția de bunuri mate lective. concomitent cu creșterea răs
riale la activitatea ideologico-educa- punderii personale, pentru- organiza
tivă. de la perfectionarea relațiilor rea riguroasă a controlului înfăptui
sociale la viața științifică, artistică rii hotăririlor organelor superioare si

a propriilor hotărîri, pentru întărirea
continuă a legăturilor cu masele largi
de oameni ai muncii.
Pentru ca membrii partidului, pen
tru ca toți oamenii muncii Să ajungă
la înțelegerea clară a imperativelor
actuale ale dezvoltării economico-so
ciale a patriei, este necesar, sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca orga
nele și organizațiile de partid să-și
îmbunătățească și să-și intensifice
și mai mult activitatea politico-educativă. Munca de partid este înainte
de toate o muncă cu oamenii și toc
mai de aceea organelor și organiza
țiilor de partid le revine îndatorirea
ca prin întreaga activitate politicoeducativă să asigure creșterea spiri
tului revoluționar, combativ al co
muniștilor, al
tuturor
oamenilor
muncii, instaurarea în toate colec
tivele de muncă a unei atmosfere de
înaltă responsabilitate pentru reali
zarea sarcinilor de plan, de intran
sigență față de lipsuri și neajunsuri,
față de încălcarea legilor țării, a
normelor eticii și echității socialiste.
Este o sarcină de mare însemnătate
întrucît de gradul de conștiință re
voluționară și răspundere al comu
niștilor, al oamenilor muncii, de
pregătirea lor profesională și politi
că depinde traducerea neabătută în
viață a hotăririlor partidului in toate
domeniile de activitate.
Dezvoltarea democrației Interne de
partid reprezintă o adevărată „școa
lă" prin care se asigură materiali
zarea în practică a înaltelor principii
comuniste ce-i stau la bază: promo
varea schimbului de opinii, adop
tarea în mod colectiv a hotăririlor,
îmbinarea armonioasă a răspunderi
lor personale cu cea colectivă, afir
marea unei receptivități
autentice
față de tot ceea ce este nou și îna
intat, exercitarea unei critici și auto
critici constructive față de neajun
suri și lipsuri.
Tezele din aprilie subliniază ce
rința ca organizațiile de partid să-și
sporească exigența față de modul în
care activiștii de partid și de stat,
comuniștii răspund, zi de zi, înalte
lor îndatoriri politice și profesionale,
activează pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului și a legilor țării,
pentru îndeplinirea fermă a sarcini
lor încredințate, astfel încit, în orice
funcție s-ar afla, comunistul să dea
dovadă de înaltă principialitate și
exigență, să nu se împace niciodată
cu lipsurile șl stările de lucruri ne
gative, să acționeze, împreună cu
colectivele de oameni ai muncii în
care lucrează, cu hotărîre și abnega
ție, pentru înfăptuirea politicii parti
dului, pentru realizarea programelor
de dezvoltare economico-socială a
țării, avînd mereu in față exemplul
de muncă neobosită al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, convingătoare
lecție de ceea ce înseamnă a'acționa
împreună cu masele, a fi mereu în
mijlocul lor, a purta un permanent
dialog cu muncitorii, țăranii, inte
lectualii, cu toate categoriile de oa
meni ai muncii.

Sub înrîurirea obiective
lor Congresului al XIII-lea și
Conferinței Naționale ale
partidului — o etapă de
muncă rodnică. Ori de c!te ori
se referă la problemele rolului con
ducător al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu subliniază că
acest proces se exprimă, înainte de
toate, în modul concret în care se
desfășoară activitatea fiecărei orga
nizații de partid, a fiecărui membru
al partidului. Expunerea din aprilie
subliniază expres'în acest sens ideea
că : „îndeplinirea rolului de forță
politică conducătoare presupune im
plicarea activă, eu întreaga Răspun
dere, a fiecărei organizații, a orga
nelor de partid, a fiecărui membru
al partidului in înfăptuirea politicii
partidului, în desfășurarea în cele
mai bune condiții a activității din
toate domeniile de activitate".
Desigur, o asemenea subliniere im
plică cerința ca și astăzi munca și
viața comuniștilor să fie statornic
așezate sub semnul înaltului spirit
revoluționar. Aceasta Înseamnă im
plicarea plină de abnegație in marea
operă constructivă ce se înfăptuiește
acum în țară, înaltă răspundere și
dăruire în muncă, în activitatea de
gospodărire a zestrei tehnico-mate
riale a fiecărei unități economice, de
valorificare superioară a tuturor re
surselor materiale. Spirit revoluțio
nar înseamnă în condițiile de azi -r ,
ale progresului fără precedent al *
cunoașterii umane, ale
revoluției
tehnico-științifice contemporane —
preocupare susținută și necontenită
pentru ridicarea pregătirii profesio
nale, pentru sporirea
competenței
tehnice și științifice, lupta hotărită
împotriva vechiului, pentru a deschi
de pretutindeni cîmp larg de afir
mare noului. în acest spirit, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat că partidul, cadrele și membrii
săi trebuie să se afle în primele
rinduri în bătălia pentru soluțio
narea celor mai grele și mai com
plexe probleme.
înfăptuirea corespunzătoare a vas
telor programe de dezvoltare econo
mico-socială în cincinalul actual și
în perspectiva anilor 2 000 este indi
solubil legată de realizarea unei noi
calități în domeniul pregătirii cadre
lor, atit sub raport tehnic și econo
mic, cit și pe planul conducerii, al
formării teoretice, politico-ideologi
ce. Conducerea partidului consideră
că este necesară o adevărată revolu
ție in gindirea și acțiunea oamenilor,
în nivelul lor profesional, tehnicștiințific și cultural, în - formarea
omului nou. cu o înaltă conștiință
revoluționară, patriotică. Din ' per
spectiva acestui imperativ, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a atras atenția la
consfătuirea din iunie a.c. că „este
necesar să perfecționăm și să îmbu
nătățim activitatea de formare și
promovare a cadrelor, munca cu ac
tivul de partid, de ridicare a pregă
tirii profesionale, tehnice și politice
a cadrelor din toate sectoarele".
Pe această cale, intensificarea pre
ocupărilor tuturor organelor și orga
nizațiilor de partid pentru creșterea
calității și eficienței activității poli
tico-organizatorice și educative in
vederea intimpinăaii celui ds-al
XIV-lea Congres al partidului și a
celei de-a 45-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială și naționa
lă. antifascistă și antiimperialistâ cu
noi realizări în toate domeniile, cu
înfăptuirea exemplară a sarcinilor
economice va contribui la ridicarea
patriei noastre pe noi trepte de
progres și civilizație, la creșterea
prestigiului și rolului partidului de
centru vital al națiunii noastre so
cialiste.
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A PARTIDULUI DE CREȘTERE A BUNĂȘȚĂRI[ POPORULUI

Creșterea veniturilor
pentru încă 1,8 milioane persoane

Începînd de azi, 1 octombrie:

OPERATOR LA ALIMENTĂRI CU APĂ
încadrat la categoria a 2-a, treapta I, retribuit pe rețeaua tarifară „Gospodărie comunală, nivelul A", cu
vechime neîntreruptă in aceeași unitate de 6 ani
— in lei —

Retribuția tarifară
Sporul de vechime (6 la sută)
Adaosul de acord
Premii pentru realizări deosebite
(2 la sută)

1 896
114
—

38

după
majorare *)

pînă la
majorare

după
majorare •)

2 307
138
—

1 896
114
190

2 307
138
231

46

38

46

*) Retribuțiile tarifare majorate cuprind si compensațiile bănești acordate conform Decretelor Consiliului
de Stat nr. 46/1982 și 240/1982.
Iu cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția se acordă In conformitate cu prevederile legale.

CONDUCĂTOR TRAMVAIE
încadrat la nivelul de calificare III, cu o vechime neîntreruptă in aceeași unitate de 4 ani
— In lei —

In cazul realizării integrale
a sarcinilor de plan

Venituri

Retribuția tarifară
Sporul de vechime (3 I* sută)
Adaosul de acord

pînă la
majorare

după
majorare •)

pînă la
majorare

după
majorare •)

1 994
60
—

2 395
72
—

1 994
60
100

2 395
72
120

ției. Aceasta are loc prin
creș
terea adaosului de acord, a spo
rului de vechime și a celorlalte
adaosuri Ia retribuție, care se cal
culează în funcție de noile retri
buții majorate, ca și prin acor
darea de stimulente suplimentare
pentru producția de export, prin
mărirea cotelor de constituire a
fondurilor de participare a oame
nilor muncii la realizarea produc
ției. a beneficiilor si la împărțirea
beneficiilor, precum si a fondului
de premiere. Este de retinut. tot
odată. că noile retribuții tarifare
majorate cuprind si compensațiile
pentru
produse agroalimentare.
energie termică, gaze naturale si
alți combustibili, ce se acordau
pină acum in afara retribuției ta
rifare. în baza Decretelor Consiliu
lui de Stat nr. 46 și 240 din 1982.
Prin includerea acestor compensa
ții în retribuția tarifară, alături
de majorarea propriu-zisă a retri

buției, se mărește baza de calcul
pentru toate drepturile ce se
acordă In funcție de retribuția ta
rifară.
inclusiv
drepturile
de
pensii.
In spiritul umanismului politicii
partidului nostru, persoanele că
rora li se majorează la 1 octom
brie retribuțiile si pensiile vor
beneficia. în continuare, de drep
turile de alocație de stat pentru
copii, stabilite în condițiile legii
pînă la data majorării veniturilor.
De asemenea, chiriile pentru lo
cuințe. stabilite potrivit venituri
lor nemajorate. rămin nemodifi
cate. Totodată, se menține ne
schimbată pînă la 31 august 1989
contribuția lunară pentru copiii
cm creau sl gracunite. in funcție
de veniturile nemajorate ale pă
rinților
ori
ale
susținătorilor
legali.

Mihai IONESCU

îndemn la muncă mai spornică, eficientă 0 dovadă a grijii profunde față de om
Ca toți oamenii muncii din țara
noastră, și noi, cei ce lucrăm in do
meniul transporturilor publice in
bătrinul oraș de pe malul Dunării,
considerăm că măsura de majorare
a retribuțiilor reprezintă o expre
sie convingătoare a preocupării
constante a partidului nostru, per
sonal a secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru ridicarea continuă a nivelului
de trai al poporului. Sîntem tot
odată conștienți că această nouă
majorare a veniturilor se bazează
pe munca și succesele obținute de
poporul român în epoca pe
care cu mîndrie o numim „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Orașul Brăila, asemenea tuturor
localităților patriei, a înflorit mult
în această perioadă; s-au construit
cartiere noi de locuințe — Radu
Negru, Vidin, Călărași ș.a. — mu
nicipiul ajungind la o populație
de peste 200 000 locuitori. Județul
s-a transformat și el, devenind pu
ternic industrializat, cu o agricul
tură modernă, cu looalități urbane
și rurale înnoite din temelii, in
măsură să asigure locuitorilor con
diții de muncă și viață cit mal
bune.
Progresul se reflectă șl In do
meniul transporturilor de călători
cu tramvaiele. La ora actuală, noi,
vatmanii din cadrul întreprinderii
județene de transport local Brăila,
dispunem de două depourl date în
folosință în ultimii ani, de o nouă
stație de redresare electrică, de un

parc nou de tramvaie — din pro
ducție românească —, de o rețea
modernă de linii de tramvai.
Țin să menționez că noi, vatma
nii brăileni, am obținut în cele 9
luni ale anului în curs rezultate
pozitive in îndeplinirea sarcinilor
de plan, manifestîndu-ne prin aceasta deplina adeziune la politica
partidului și statului nostru de
creștere permanentă a volumului
de prestări de servicii către' popu
lație, în condițiile economisirii per
manente a materiilor prime, mate
rialelor și energiei electrice.
Toți oamenii muncii care ne des
fășurăm activitatea ca lucrători în
transportul de călători cu tramva
iele, dintre care mulți vom bene
ficia de noile majorări de retribuții
încă din această lună, sîntem hotărîți să ne ridicăm continuu cali
ficarea profesională, răspunderea
față de muncă,‘ pentru a înfăptui
în totalitate sarcinile care ne revin
pe linia prestărilor de servicii. Este
un angajament pe care sîntem
hotărîți să-1 transpunem consec
vent în fapte de muncă. Cu toții
ne-am convins de-a lungul anilor
că de munca noastră mereu mai
spornică, mai eficientă depinde
creșterea
veniturilor,
ridicarea
continuă a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc.

Ionel CONSTANTIN
vatman la întreprinderea
județeană de transport
Brăila

local

Am lucrat peste 35 de ani la una
din cele mai mari unități econo
mice băimărene, întreprinderea
mecanică de mașini și utilaj mi
nier. M-arn numărat printre cel
care au pus bazele ei. Cînd îmi
aduc aminte cum se lucra în anii
de început, parcă nu-mi'vine să
cred. Saltul uriaș de la umilele ateliere mecanice la secțiile moder
ne de astăzi, unde putem vorbi
chiar de fabricarea de roboți, do
vedește limpede că aici s-au pe
trecut schimbări profunde. Numă
rul oamenilor muncii a crescut, pro
dusele fabricate s-au diversificat.
Acolo unde am lucrat, la secția
U.T. 1, ca strungar, am făcut lu
cruri de calitate care mi-au dat
multe satisfacții. în anul trecut,
cînd am ieșit la pensie, m-am des
părțit de colectiv cu strîngere de
inimă, dar și cu bucuria mare că
am lăsat acolo oameni numai unul
și unul. Cind mă apucă dorul de
ei mă duc să-i văd.
Mi-am adus aminte de aceste lu
cruri, unele din ele sentimentale,
citind în presă, în cuvîntările to
varășului Nicolae Ceaușescu des
pre noile majorări de retribuții șl
pensii, care reprezintă, fără îndo
ială, o elocventă expresie a poli
ticii profund umaniste a partidu
lui nostru de ridicare necontenită
a nivelului de trai, ilustrînd gri
ja profundă față de om. Aceste
măsuri sint o dovadă in fapte, nu

PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII UNIVERSITARE
prin dezvoltarea cercetării științifice de perspectivă
Procesul dezvoltării permanente a
învățămintului superior românesc
înregistrează acum, la început de
etapă, o seamă, de valențe dintre
cele mai interesante. Sub impulsul
îndemnurilor și sarcinilor de însem
nătate majoră formulate de secreta
rul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. in cuvintarea
rostită la marea adunare populară
de la Timișoara, cu prilejul inaugu
rării anului de invățămint 1988—1989,
fiecare colectiv universitar elaborea
ză acum planuri de măsuri care se
disting prin cel puțin trei caracteris
tici : o viziune sintetică mai bine
marcată in multiplele ei corelații
interdisciplinare. angajarea profundă,
in realizarea obiectivelor propuse, a
tuturor factorilor ce contribuie la
perfecționarea calitativă a învățămintului și. pe această bază, adîncirea democratismului vieții uni
versitare.
Din această perspectivă să reți
nem. mai intîi. opțiunea institutelor
și facultăților pentru o nouă strate
gie a priorităților : planurile de mă
suri elaborate acum în domeniul
cercetării științifice, bunăoară, sint
axate îndeosebi pe module esențiale,
cu o problematică de actualitate si
cu bogate implicații economice, so
ciale si formative larg răsfrinte in
spațiu și timp. La chemarea condu
cătorului partidului și statului nos
tru. ca fiecare unitate de invățămint să devină o puternică cita
delă a științei, a culturii, a educa
ției superioare, formula mai vechilor
planuri universitare, uneori insufi-

cient diferențiate în raport de perso
nalitatea fiecărei facultăți, cedează
acum teren unei viziuni de sinteză,
întemeiate pe esențial, pe discernâmîntul riguros, pe - dialectica unor
corelații interdisciplinare profunde si
de perspectivă. Ca atare, invățămîntul superior îsi asumă obiective
de inaltă complexitate si moderni-

Preocupări și realizări
la Institutul de petrol și gaze

din Ploiești
tate. definitorii pentru rolul său an
ticipativ. potrivit exigentelor noii re
voluții știintifico-tehnice și ale pro
cesului de formare a conștiinței pa
triotice. revoluționare, neoesare vii
torilor specialiști.
Strins legată de acest aspect, cea
de-a doua caracteristică are în ve
dere, firesc, noi priorități în dispu
nerea si in corelarea forțelor, sti
mularea potențialului lor creator si
integrala lui valorificare. Este lim
pede că obiectivele de însemnătate
majoră formulate pe seama noului
an de invățămint pot fi superior
împlinite numai print.r-o înaltă con
lucrare între forțele universitare, in
care rolul studenților sporește neîn
cetat. între acestea si unitățile de
cercetare, de proiectare -și de pro
ducție. a căror răspundere în pro

cesul integrării sporește necontenit.
De unde si a treia notă specifică,
identificabilă în străduința de a
permanentiza un stil superior de lu
cru la nivelul catedrelor, al decana
telor și rectoratelor, al consiliilor
profesorale si senatelor universitare,
îndeosebi acești din urmă factori,
ca organisme colective de conducere,
solicită intens în noul an de învătămînt activizarea fiecărui membru,
participarea lui creatoare, sistematică
la dezbateri, la schimburi ample de
idei, la solutionarea optimă a pro
blemelor vieții universitare, ceea ce.
între altele, face cu totul neavenită
practica, încă frecventă, a prezentei
formale ori sporadice, facultative 1
unora dintre aleșii consiliilor și se
natelor la lucrările acestora. Din
toate acestea laolaltă rezultă limpede
că exigentele noului an de învățămînt sint exigente ale gîndirii. ale
creației, conducînd nu atît spre un
cumul de eforturi, cît spre o menta
litate nouă si o modalitate superi
oară de organizare si desfășurare a
întregii activități universitare.
Despre toate aceste cerințe lao
laltă si despre consecințele mani
festării lor îți poți da ușor seama la
INSTITUTUL DE PETROL ȘI GAZE
DIN PLOIEȘTI. Cu cele peste 100 de
contracte economice pe teme de cer
cetare și proiectare realizate anual,
întrunind o valoare de circa 22 mi
lioane lei. cu solicitări din ce în ce
mai numeroase din partea econo
miei naționale, inclusiv sub raportul
organizării cursurilor postuniversi
tare de perfecționare a specialiști

virstă, lărgirea continuă a ariei de
acțiune a tuturor instituțiilor muzi
cale prin concerte, intilniri, dezbateri,
prin deplasări șl turnee — toate
acestea au dus la creșterea sferei de
cuprindere a publicului, la sporirea
considerabilă a interesului față de
fenomenul muzical. Cadrul optim
pentru îndeplinirea acestei misiuni
este Festivalul național „Cintarea
României", veritabilă
tribună de
afirmare a talentului și creativității
poporului, a idealurilor sale de liber
tate, pace și progres, conceput de
secretarul general al partidului din
perspectiva democratizării de esență
a vieții cultural-artistice și tehnicoștiințifice, a accesului neîngrădit al
tuturor oamenilor muncii la actul de
creație și receptare a acesteia prin
manifestările ei semnificative, perene.
Militind pentru răspindirea valo
rilor umaniste de pretutindeni, a
creațiilor inspirate din tumultuoasa
viață a poporului nostru, creatorii.

Prof. univ.
Nicolae CAL1NO1U
președintele Uniunii compozitoriloș
rectorul conservatorului
„Ciprian Porumbescu"

în cazul depășirii sarcinilor
de plan cu 5 la sută

•) Retribuțiile tarifare majorate cuprind și compensațiile bănești acordate conform Decretelor Consiliului
de Stat nr. 46/1982 și 240/1982.
In cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția se acordă in conformitate tu prevederile legale.

creștere economică intensivă, cali
tativă. a găsit resursele de spo
rire a nivelului de trai, aceasta
este o dovadă a vigorii economiei
noastre naționale, a forței si ca
pacității sale de a asigura nu nu
mai o bază tehnico-materială dez
voltată, ci și o nouă calitate a vie
ții oamenilor — țelul suprem al po
liticii partidului.
Faptul că in prima etapă de ma
jorare a retribuțiilor si pensiilor
au fost incluse persoanele cu ve
nituri mai mici reprezintă o ex
presie concretă a aplicării ferme de
către partidul nostru a principi
ilor eticii șl echității socialiste, a
grijii pentru asigurarea condițiilor
corespunzătoare de viață pentru
toate categoriile de cetățeni. Merită
subliniat, totodată, că sporirea
veniturilor personalului muncitor se
realizează atît prin majorarea re
tribuțiilor tarifare, cit si prin ma
jorarea părții variabile a retribu

Ziua internațională
a muzicii

în vorbe a aplicării principiilor de
etică și echitate socialistă pe care
le promovează, cu consecvență,
partidul nostru. Mărirea retribu
ției și a pensiilor reflectă carac
terul sănătos al economiei româ
nești. Este un prilej bine venit
pentru a-ml exprima bucuria și
mulțumirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. inițiatorul apli
cării acestor măsuri.
Cu toții înțelegem, cu toată cla
ritatea, că pentru progresul patriei
se fac mari eforturi, că de rezul
tatele muncii tuturor și a fiecăruia
depinde ridicarea nivelului de trai
al întregului popor. Nu trebuie să
mergem mai departe decît să pri
vim municipiul Baia Mare. Este
un oraș pe care un om care n-a
mai fost pe la noi de vreo 10—15
ani sint convins că nu-1 mai re
cunoaște. Noile cartiere Traian și
Vasile Alecsandri, care s-au ridi
cat în ultimii ani, au schimbat fața
Băii Mari. Pot afirma că de la
Congresul al IX-lea al partidului
și pînă astăzi orașul meu natal s-a
construit aproape din temelii. Este o
mîndrie să trăiești in acest timp al
marilor prefaceri, într-o țară care
se dezvoltă în deplină libertate,
potrivit propriei voințe a întregu
lui popor.

HORVATH Ludovic
pensionar, str. Metalurgiei nr. 25,
Baia Mare

lor. al pregătirii și acordării titlului
de doctor cu o adevărată mișcare
sistematic cultivată aici în favoarea
invențiilor, la elaborarea cărora sint
antrenați si studenții, institutul plo
ieștean ar putea relativ ușor să-și
adjudece un bilanț cit mai specta
culos.
Dar dezvoltării extensive îi este
preferată aici cea de adincime, con
centrată pe direcții de fond și de
perspectivă și în planul de măsuri
elaborat acum pentru integrala trans
punere în viată a obiectivelor calita
tive puse în fata noului an universi
tar. tocmai in acest sens acordindu-se
prioritate cercetării științifice. Dar
și in cuprinsul organizării acesteia
se efectuează un proces de esențjalizare. fiind reținute cu deosebire te
mele mari, complexe, de o însemnă
tate hotărîtoare inclusiv în calitatea
lor de catalizatori ai procesului de
pregătire a studenților. Din discuția
avută in această ordine de idei cu
prof. univ. dr. ing. Niculae Anto
nescu, secretarul comitetului de
partid pe institut, am aflat că. la
solicitările de mai mică anvergură
Stiințifico-tehnică. institutul sprijină
unitățile productive să-și soluțione
ze cu forțe proprii asemenea teme,
universitarii asumîndu-și cu precă
dere obiectivele științifice de amplă
perspectivă și de Importanță națio
nală din domeniile industriei petro
liere. petrochimice și constructoare
de utilaj tehnologic.
— Ținînd seama de sarcinile formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, ca
învățămîntul superior să desfășoare
o activitate științifică de înaltă ca
litate, competitivă, ne propunem ca
în cercetare să ne concentrăm efor
turile pe soluționarea unui număr
poate mai mic de teme, dar de o
mai mare amploare științifică, teh
nică și socială, cu implicații mai adînct în perfecționarea proceselor șl
utilajelor din industria petrolieră și

JOCURILE OLIMPICE 1988
daliei de aur, a fost descalificată
pentru depășirea zonei de schimb.

A ȘASEA MEDALIE DE AUR
PENTRU REPREZENTANȚII ROMÂNIEI

In finala turneului masculin da
baschet, selecționata U.R.S.S. a obți
nut victoria în fața reprezentativei
Iugoslaviei cu scorul de 76—63 (31—
28).
Proba de simplu masculin din ca
drul turneului olimpic de tenis s-a
încheiat cu victoria jucătorului ce
hoslovac Miloslav Mecir. care l-a
întrecut in finală cu 3—6, 6—2, 6—4,
6—2 pe americanul Tim Mayotte.
Medaliile de bronz au fost obținute
de Stefan Edberg (Suedia) și Brad
Gilbert (S.U.A.).
In finala probei de dublu feminin,
tenismenele americane Zina Garrison
și Pam Shriver au dispus cu 4—6,
6—2, 10—8 de perechea cehoslovacă
Jana Novotna — Helena Sukova.

Vasile Pușcașu - campion olimpic
Cea de-a șasea me
dalie de aur pentru
delegația, sportivă
a
României la Jocurile
Olimpice de vară de
la Seul a fost cucerită
de Vasile Pușcașu,
care s-a comportat
remarcabil in turneul
de lupte libere, situindu-se pe locul intîi la
categoria 100 kg. ur
mat de sovieticul Leri
Habelov și america
nul Bill Sclierr.
După ce a obținut
cinci victorii, întrecindu-i în ordine pe Maisiba Ubwoge (Kenya),
Wilfried Colling (R.F.
Germania),
Ghiorghi
Karadușev (Bulgaria),
Istvan Robotka (Un
garia)
și
William
Scherr (S.U.A.), Vasile
Pușcașu l-a intîlnit in
finală pe redutabilul
campion sovietic Leri
Habelov.
Mobilizindu-se exemplar, dove
dind o excelentă pre
gătire tehnică, o for

ță deosebită și o mare
voință de a învinge,
Vasile Pușcașu a reu
șit, la capătul unei
dispute
pasionante,
să obțină victoria la
puncte, superioritatea
sa fiind evidentă.
In virstă de 32 de
ahi, origiMr din comu
na BFrsănești — jude
țul Baăău —r . Vasile

Secretariatul Comitetului Interna
țional Olimpic a anunțat că haltero
filul Andor Szanyi (Ungaria), cla
sat pe locul doi la categoria 100 kg
la actuala ediție a J.O., a fost des
calificat pentru utilizarea de medi
camente stimulatoare interzise spor
tivilor în timpul competiției.
Medalia de argint a fost atribuită
sportivului român Nicu Vlad, iar cea
de bronz *— vest-germanului Peter
lmmesberger.

Vineri s-au disputat finalele con
cursului olimpic de caiac-canoe in
probele pe distanța de 500 m. Iată
rezultatele înregistrate în cele sase
curse programate : masculin :
caiac-2 ; 1. Noua Zeelandă — 1’33”98/
100 ;... 5. România
(Daniel Stoian,
Angelin Velea) — r35”96/100, canoe 1:
1. Olaf Heukrodt (R.D. Germană) —
1’56”42/100 ;... 6. Aurel Macarencu
(România) — 2’00”98/100, canoe 2 :
1. U.R.S.S. — l’41”77/100 ;... 7. Româ
nia (Grigore Obreja. Gheorghe Andriev) — l’45”90 100. caiac-1 : Zsolt
Gyulay (Ungaria) — l’44”82/100 ; fe
minin : caiac-2 : R.D. Germană —
l’43”46/100. caiac-1 : Vania Gheceva
(Bulgaria) — l’55”19/100.
Astăzi sint programate finalele în
probele pe distanta de 1 000 m.
Proba feminină de săritură tn
înălțime din cadrul competiției de
atletism s-a încheiat cu o surpriză,
primul loc și medalia de aur revenind
sportivei americane Louise Ritter,
învingătoare, după baraj, în fata

petrochimică — ne-a spus profeso
rul N. Antonescu. Propunîndu-ne să
adincim cercetările astfel incit să
soluționăm optim problemele indus
triei noastre, vom elabora, pe această
bază, raporturi mai echilibrate, ar
monioase, intre cercetarea aplicativă
și cea fundamentală, astfel incit fie
care soluție oferită la nivelul anu
lui 1988 să poată fi perfecționată ne
contenit în consens cu noile cuceriri
ale revoluției științifice și tehnice.
In plus, ne propunem să stabilim
legături mai strînse intre dezvolta
rea cercetării științifice și nivelul
calitativ al procesului de invățămint,
prin mai buna valorificare în desfă
șurarea cursurilor, seminariilor, lu
crărilor de laborator a rezultatelor
noi, obținute in cercetările proprii și
ale altora. Nu uităm că scopul prin
cipal al institutului nostru este de
a forma specialiști cu înaltă califi
care, capabili să preia din mers cele
maj noi cuceriri, să le amplifice și
să le aplice inclusiv după anul 2000.
— Sub acest raport, ce dificultăți
lntîmpinați și cum înțelegeți să le
depășiți în noul an de invățămint ?
— Nu întotdeauna reușim să an
trenăm la un înalt nivel pe toți stu
denții în activitatea de pregătire
profesională, astfel incit se mai face
încă simțit riscul ca. pe de o parte,
să se obțină o cercetare științifică
avansată. în vreme ce, pe de altă
parte, nivelul pregătirii unor studenți să rămînă mediocru. In felul
acesta, realizările din cercetare, oricit de remarcabile, se diminuează
cu timpul intrucît nu pot fi pe de
plin valorificate si amplificate. Nici
nivelul general de cultură politică și
capacitatea de implicare creatoare,
la locul de muncă, ale viitorilor spe
cialiști nu ne mulțumesc, ceea ce în
seamnă că în noul an de invățămint
va trebui să asigurăm un conținut
mai bogat întregii activități de pre
gătire nolitico-ideologică. științifică
și profesională a studenților noștri,

Pușcașu, component al
clubului Steaua Bucu
rești, s-a afirmat în ul
timii ani ca unul din
tre cei mai puternici
luptători din lume la
categoria sa. repurttnd numeroase victo
rii la
marile
con
cursuri internaționale.
In palmaresul său fi
gurează medalia de
bronz
la
Jocurile
Olimpice din 1984 de
la Los Angeles, locuri
fruntașe la campiona
tele mondiale și eu
ropene,
numeroase
titluri de campion na
țional și balcanic.
Vasile Pușcașu este
al șaselea luptător ro
mân care devine cam
pion olimpic, după
Dumitru
Pirvulescu,
Gheorghe
Berceanu,
Nicolae
Martinescu,
Stefan Rusu și Vasile
Andrei, o nouă dova
dă a tradiției și va
lorii acestui sport in
țara noastră.

Intr-una din semifinalele turneu
lui masculin de volei, selecționata
S.U.A. a intrecut cu scorul de 3—0
(15—3, 15—5, 15—11) formația Bra
ziliei. In finală, voleibaliștii ameri
cani vor intilni pe ciștigătoarea me
ciului dintre echipele U.R.S.S. și Ar
gentinei.

Turneul feminin de hochei pe iar- ‘
bă a fost ciștigat de echipa Aus
traliei. învingătoare cu scorul de 2—0
(0—0) în finala cu formația Coreei de
Sud.

în turneul olimpic de fotbal, în
meciul pentru locurile 3—4. echipa
R.F. Germania a întrecut cu scorul
de 3—0 (2—0) formația Italiei.
Concursul olimpic de gimnastică
ritmică modernă s-a încheiat cu vic
toria sportivei
sovietice Marina
Lobaci — 60,00 puncte.

deținătoarei recordului mondial. Stef
ka Kostadiinova (Bulgaria). După
concursul propriu-zis. ambele atlete
obținuseră 2,01 m. In baraj, la înăl
țimea de 2,03 m. Louise Ritter a
reușit. în timp ce Stefka Kostadinova a doborît de trei ori ștacheta.
Medalia de bronz a fost cîștigată de
sovietica Tamara Bikova. cu 1,99 m.
Debutantă la o întrecere a senioare
lor, tînăra româncă Alina Astafei
s-a clasat pe locul 5. cu 1,93 m. la
egalitate cu fosta recordmană mon
dială. Ludmila Andonova ■ (Bul
garia).
La 100 m garduri, s-a impus favo
rita probei, lordanka Donkova (Bul
garia), care deține si recordul mon
dial. ciștigătoare cu
timpul
de
12”38/100. Atletul kenyan Julius Ra
ri uki a terminat învingător in cursa
de 3 000 m obstacole, fiind crono
metrat cu timpul de 8’05”31/100 —
nou record olimpic. La 50 km marș,
primul a trecut linia de sosire spor
tivul sovietic Viaceslav Ivanenko. în
3 h 38'29”.
Cursa feminină de 10 000 m s-a în
cheiat cu victoria fondistei sovietice
Olga Bondarenko, in 31’05”21/100.
Principala favorită a probei, norve
giana Ingrid Kristiansen, care con
ducea în prima parte a cursei, a
abandonat după 3 000 m, datorită
unei crampe musculare. în seriile
ștafetei de 4X100 m masculin, echi
pa S.U.A., alcătuită din Dennis Mit
chell, Albert Robinson, Calvin Smith
și Lee McNeil, considerată de specia
liști drept ciștigătoare sigură a me-

astfel Incit fiecare absolvent să ac
ționeze ca bun specialist și ca bun
revoluționar. Calitatea
adunărilor
generale, Întregul stil de muncă din
activitatea organizațiilor de partid,
a asociațiilor studențești, a consilii
lor profesorale și senatului universi
tar se cer tocmai de aceea ridicate
pe o treaptă superioară, necontenit
perfecționate în lumina celor mai
noi exigențe din documentele parti
dului nostru.
Și — adăugăm noi — cel dintît in
dicator de reușită rezultă din chiar
faptul că la Ploiești asemenea stră
duințe se manifestă la toate nivelu
rile universitare. Colectivul mixt
interdisciplinar de fiabilitate a uti
lajului petrolier, condus de prof,
univ. dr. ing. A. Pavel, reunește ca
dre didactice, specialiști din cerceta
re, din producție, studenți și ca orga
nism a cărui statornică preocupare
este creșterea securității tehnice a
utilajajor, solicitările (unele cu ca
racter de maximă urgență) ce 1 se
adresează din partea industriei cresc
necontenit. O dată cu acestea spo
resc atit realizările economice (pla
nul valoric de cercetare pe 1988 este
îndeplinit in proporție de aproape
400 la sută), cît și cele științifice (5
brevete de invenții numai în ultimii
ani, cu consecințe substanțiale în eliminarea importurilor, elaborarea
unui mare număr de lucrări științi
fice, cu o largă difuziune în țară șl
peste hotare etc.). Nu sint acestea
tot atîtea motive de satisfacție ?
Sint, desigur, dar în noul climat de
exigență universitară ele sint sim
țite aici șl ca argumente ale nece
sității unei tot mai ample perfec
ționări, între care un loc distinct
revine străduințelor
prestigiosului
colectiv de a lărgi baza mijloacelor
moderne de calcul, astfel incit toți
studenții să poată fi pregătiți la un
nivel superior.

Mlhal IORDANESCU

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigătoare la tragerea la sorti lunară
din 30 septembrie 1988
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35148
01968
35826
40020
89108
80363
58574
75770
50975
12764
29733
93983
64247
82332
88084
49321
80358
11560
87805
29803
14459
07290
59353
43915
49552
03265
21462
23494
31223
31390
81339
07881
73525
62635
67858
29730
60007
26789
88641

Valoarea
ciștigului

pînă la
majorare

In cazul depășirii sarcinilor
de plan cu 10 la sută

compozitorii șl interpreta muzicii
dau viață in arta lor generoaselor
orientări definite cu clarviziune și
fundamentare științifică in documen
tele partidului nostru. Congresul al
Xlll-lea și Conferința Națională ale
partidului au analizat în profunzime
direcțiile de dezvoltare ale României
socialiste în următorii ani și în per
spectivă. pină in anul 2000. Rolul ar
tei, al muzicii este, după cum spu
nea tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, la
Conferința Națională, „de a face to
tul in vederea îmbunătățirii întregii
activități politico-ideologice și edu
cative, pentru formarea omului nou,
pentru a transforma conștiința revo
luționară, educația într-o uriașă
forță care să dinamizeze activitatea
în toate sectoarele vieții economice
și sociale".
Participind la marcarea Zilei in
ternaționale a muzicii, compozitorii
noștri, toți muzicienii, o fac sub
semnul unor certe împliniri crea
toare, al perspectivelor de înflorire
și afirmare multilaterală a tuturor
personalităților creatoare in scopul
sporirii valențelor formative ale în
tregii noastre vieți artistice, sint hotăriți de a face totul pentru a spori
prestigiul artei românești, puterea ei
de a sensibiliza și mobiliza conști
ința publicului de pretutindeni în
spiritul nobilei cauze a umanismu
lui, a păcii, înțelegerii și colaborării.

Numărul
curent
al obligațiunii

In cazul realizării integrale
a sarcinilor de plan
Venituri

lor întregii națiuni, al civilizației
socialiste, al realizărilor prezentului,
dar și al ideilor vizionare care ne
însuflețesc.
Destinatarul firesc, legitim al efor
tului oamenilor de muzică este pu
blicul. Nobila operă de atragere, de
inițiere și de educare muzicală s-a
impus ca o necesitate de prim ordin
in procesul complex de mocțelare a
personalității. Realizarea unei edu
cații muzicale de la cea mai fragedă

Seria
obligațiunii

Cil care vor primi de la 1 octom
brie retribuții majorate se adaugă
celor care au beneficiat de aceste
majorări în lunile august si sep
tembrie. încheindu-se astfel prima
etapă de creștere a tuturor retri
buțiilor de pină la 2 000 lei lunar.
Ca urmare a acestor măsuri, de
care beneficiază în total PESTE
2,5 MILIOANE DE OAMENI AI
MUNCII, aproape o treime din în
tregul personal muncitor al tării,
retribuția minimă pe economie s-a
mărit de la 1 500 lei la 2 000 lei lu
nar, crescînd în mod corespunzător
și celelalte retribuții mai mici de
2 000 lei.
Tot de Ia 1 octombrie, pe baza
prevederilor Decretului Consiliului
de Stat nr. 210/1988, se trece la
prima etapă de majorare a pensii
lor de asigurări sociale de stat
pentru munca depusă si limită de
vîrstă, etapă in cadrul căreia se
măresc pensiile de pină la 1 500 lei
lunar, inclusiv cele militare, pre
cum si pensia minimă pentru pier
derea capacității de muncă, gradul
II de invaliditate. De aceste ma
jorări de venituri vor beneficia
circa 800 000 DE PERSOANE, care
se adaugă pensionarilor invalizi de
război cărora li s-a mărit pensia
încă de la 1 august.
Noile măsuri de creștere a veni
turilor personalului muncitor si ale
pensionarilor se inscriu in ansam
blul preocupărilor statornice ale
partidului și statului nostru pentru
creșterea continuă a nivelului de
trai material și spiritual, pentru
asigurarea unei concordante depli
ne între dezvoltarea forțelor de
producție si creșterea
bunăstării
populației. Dobîndeste astfel o
nouă si puternică expresie carac
terul profund umanist al societă
ții noastre, avind ca tel suprem ca
litatea vieții oamenilor, crearea
celor mai bune condiții pentru ri
dicarea permanentă a gradului de
prosperitate si civilizație. pentru
afirmarea plenară a personali
tății umane. Semnificația actua
lelor majorări de venituri este
pusă în evidentă si mai pregnant
de faptul că ele au loc in condi
țiile în care pe plan international
se accentuează fenomenele de cri
ză si instabilitate, cînd intr-o se
rie de țări, inclusiv în cele dez
voltate economic, se înregistrează
o creștere masivă a șomajului, o
reducere continuă a nivelului de
trai al maselor. Iar dacă România
socialistă, aflată în plin proces de

1 octombrie reprezintă pentru iu
bitorii de frumos din întreaga lume
Ziua internațională a muzicii, pri
lej de subliniere a nobilei meniri a
acestei arte de a purta mesajul idea
lurilor generoase, al aspirațiilor uma
niste, al promovării păcii și priete
niei între popoare.
In viața poporului nostru, in ma
rile epoci de luptă pentru eliberarea
națională și socială, muzica a fost
dintotdeuna o prezentă activă, con
tribuind efectiv la împlinirea idealu
rilor progresiste de viață materială
și spirituală, constituindu-se într-o
cronică veridică și sensibilă a isto
riei, puțind să anime in conștiința
generațiilor înaltele aspirații ale
națiunii noastre. Ea este oglinda in
care se reflectă chipul spiritual al
poporului nostru, vocația muncii,
dăruirea de sine, eroismul, trăsături
care au stimulat, de-a lungul tim
pului, creația muzicală românească.
Beneficiind de condițiile create in
anii rodnici ai construcției socialiste,
creația muzicală actuală dă glas
marilor împliniri ale poporului, con
tribuie, prin valorile ei specifice,
la elevarea vieții spirituale a oame
nilor muncii. Continuind tradițiile
înaintate, muzicienii de azi au con
ferit o nouă dimensiune crezului
preluat de la înaintași. In același
timp, ținînd pasul cu evoluția noi
lor limbaje, ei au făcut să transpară
în operele lor atît elementele de na
tură generală — modernizarea spec
taculoasă a societății românești —,
cit și cele specifice, care reflectă
mutațiile produse in plan cultural,
etic și estetic. în acest fel, efortul
creator al muzicii românești de azi
se constituie intr-un reflex al vie
ții noi, al aspirațiilor și înfăptuiri

Numărul
ciștiguriior

(Urmare din pag. I)

MESAJUL UMANIST AL ARTEI

10
144
114
177
115
177
106
174
177
94
50
28
127
127
193
14
48
179
103
80
60
150
145
203
153
89
163
163
156
132
225
142
118
147
176
98
186
153
195

50 000
50 000
50 000
50 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

182
131
171
52
158
205
83
201
213
202

3 000
2 000
2 000
1 000
800
800
800
800
800
800
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1
1
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100
100
100
000
000
000
000
000
ooo
000
7 339

862
083
141
72
78
34
26
91
08
60

TOTAL

7 345 000

Ciștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea ciștigurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîstigătoare.
Plata cîștigurilor se efectuează prin
sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.
La obligațiunile C.E.C. din seriile
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—225 la con
fruntarea cu lista oficială. primul
zero de la serie nu se ia in consi
derare.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, vă adresez, stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, expresia sentimentelor noastre de stimă și cele
mai bune urări de noi succese in construirea socialismului in țara dum
neavoastră.

WOJCIECH JARUZELSKI

MAREA SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ

A POPORULUI CHINEZ PRIETEN
Tovarășului ZHAO ZIYANG
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez.

Tovarășului YANG SHANGKUN

In Editura Politică a apărut:

ELENA

doctor

inginer

CEAUȘESCU

21 septembrie 1988

Cronica zilei
în luna septembrie. In tara noastră
au avut loc o serie de manifestări
științifice cu largă participare inter
națională. Atenția oamenilor de ști
ință, cercetătorilor și specialiștilor a
fost reținută în primul rînd de lu
crările Congresului National de Chi
mie — asupra cărora presa noastră
a informat pe larg.
Sub genericul „Informatica și teh
nica de calcul tn strategia dezvoltării
economico-sociale" s-au desfășurat
lucrările sesiunii naționale de comu
nicări științifice, organizată de Insti
tutul de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică pentru tehnică de
calcul și informatică.
Comunicările prezentate au evi
dențiat stadiul actual de dezvoltare
a tehnicii de calcul șl informaticii,
domenii afirmate în țara noastră pe
baza orientărilor date de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. S-a relevat pu
ternica angajare a tehnologiilor in
formaticii în perfecționarea organi
zării și modernizării proceselor de
producție, la creșterea generală a
eficienței muncii sociale.
în spiritul indicațiilor date de to
varășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, președintele Con
siliului Național al Științei și învățămintului, cu privire Ia continua
actualizare și legarea mai strinsă a
cercetării de nevoile efective ale eco
nomiei, ale programelor de cercetare
științifică, dezvoltare tehnologică și
introducere a progresului tehnic,
partlcipanții s-au angajat să-și spo
rească eforturile pentru ca pătrun
derea largă a informaticii in toate
domeniile activității economico-sociaie — expresie a noii revoluții tehnico-științifice în țara noastră — să
aducă o contribuție tot mai însemna
tă la transpunerea în viață a hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres și
Conferinței Naționale ale partidului.

tv
13,00
13,05
14,45
15,00

Telex
La sflrșlt de săptămlnă (color)
Săptămtna politică
închiderea programului

19,00 Telejurnal
19,20 tn Vrancea, pe meleagurile „Mio
riței".
Film documentar-artistic
(color)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 1 octombrie, ora 20 — 4 oc
tombrie, ora 20. In țară. : Vremea va
continua să se răcească ușor și în re
giunile sudice ale țării.
Cerul va fi

Tot în această perioadă s-au des
fășurat la București lucrările celui
de-al VIII-lea Congres latin de reu
matologie, care a reunit specialiști
din țările de expresie latină ale Eu
ropei. Organizate sub egida Ligii in
ternaționale contra reumatismului,
lucrările congresului au subliniat
contribuția reumatologilor din țările
de limbă latină la progresul mondial
al reumatologiei.
Manifestarea a
permis un util schimb de experiență
între specialiștii din țara noastră și
partlcipanții de peste hotare asupra
unor maladii cu largă răspîndire in
întreaga lume.

NICOSIA

Sărbătoarea națională a Republicii Cipru îmi oferă plăcutul prilej de a
vă adresa, in numele poporului român și ai meu personal, cele mai cordiale
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală, de pros
peritate poporului cipriot prieten.
Reafirm convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare româno-cipriote vor continua să se dezvolte și în viitor, spre binele ambelor noastre
popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.

Președintele
Republicii Socialiste România

Tovarășului WAN LI
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale Populare
a Republicii Populare Chineze

Tovarășului LI PENG
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

Cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a proclamării Re
publicii Populare Chineze, in numele Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat, al Guvernului Repu
blicii Socialiste România și al poporului român, precum
șl al nostru personal, vâ adresăm dumneavoastră, Parti
dului Comunist Chinez, guvernului și poporului prieten
chinez, cele mal calde felicitări, împreună cu cele măi
bune urări.
Proclamarea
la 1 octombrie 1949 — a Republicii
Populare Chineze, strălucită încununare a luptei revo
luționare îndelungate desfășurate de poporul chinez, sub
conducerea Partidului Comunist Chinez, împotriva asu
pririi imperialiste și a reacțiunii interne, pentru elibe
rare socială și națională, a inaugurat o nouă eră în
viața poporului chinez și a exercitat, totodată, o puter
nică influență pe plan internațional în favoarea forțelor
libertății, independenței naționale, progresului și păcii.
In anii socialismului, poporul chinez a obținut victorii
de importanță istorică în înfăptuirea obiectivelor strate
gice ale revoluției și construcției socialiste, a unor
adinei transformări Înnoitoare in întreaga societate.
Totodată, a crescut rolul Republicii Populare Chineze
pe plan mondial, unde acționează ca factor de mare
însemnătate în promovarea cauzei libertății și progre-

La Ambasada Uniunii Sovietice
din București a avut loc, vineri, o
conferință de presă în cadrul căreia
pilotul-cosmonaut al U.R.S.S. K. P.
Feoktistov a vorbit despre stadiul
actual și perspectivele dezvoltării
cosmonauticii sovietice.
Au participat redactori ai presei
centrale. Agenției române de presă
— Agerpres și Radioteleviziunii ro
mâne, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, ofițeri, precum
și corespondenți ai presei străine acreditați în țara noastră.
A fost prezent G. Pozdneakov,
însărcinat cu afaceri a.i. al Uniunii
Sovietice la București.
★

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Cipru, vineri a avut loc in
Capitală o manifestare culturală, or
ganizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea,
în cadrul căreia au fost prezentate
impresii de călătorie din această țară.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un
numeros public.
(Agerpres)

19.35 Teleenciclopedla (color)
20,00 Valsul românesc în concert (co
lor)
20,50 Film artistic (color). „Visul unei
actrițe". Producție a studiourilor
din R.P. Chineză. Premieră
TV.
Cu : Lin Fanbing. Ma
Xiaowel,
Yang
Baohe,
Zhao
Jianwen,
Zhang Xiaomin, Hong Yuzhou,
Zhu Xlaominng. Yang Dezhi, Jla
Shengyun, Zu O Ling, Llan Blngyan. Regia : Zhang Jianbio
22,20 Telejurnal
22.30 închiderea programului.

temporar noros. Vor cădea ploi cu ca
racter local în majoritatea regiunilor.
Temperatura aerului va fi
cuprinsă,
ziua, între 14 și 24 de grade, iar noap
tea între 2 și 12 grade. La munte și în
depresiuni, dimineața
se va produce
ceață. în București : Vremea se va răci
ușor. Cerul se va înnora treptat deve
nind favorabil ploii. Temperatura ae
rului va fi cuprinsă, ziua, între 19 și
23 de grade, iar noaptea între 7 și 11
grade.

forțelor progresiste, din rindul lo
calnicilor ridicindu-se numeroși
revoluționari. oameni politici, de
știință și cultură. Este demn de amintit că la Shanghai a avut loc.
în iulie 1921. Congresul de înte
meiere a P.C. Chinez.
Azi municipiu (alături de Beijing
și Tianjin), sub directa jurisdicție
a guvernului republicii, Shanghaiul
este unul din cele mai importante
centre
industriale,
comerciale,
științifice și culturale ale țării. Un
argument : producția sa indus
trială înseamnă a noua parte din
cea națională și a crescut de
aproape o sută de ori față de
anul eliberării. Este realizată in
circa 8 400 întreprinderi industriale
diverse ca mărime și profil. Lo
calnicii sînt mindri de mărcile pro
duselor „de Shanghai", apreciate
— în întreaga Chină și de bene
ficiarii externi — datorită calității
lor. Este vorba nu numai de pro
duse metalurgice, electronice și
electrotehnice, chimice, farmaceu
tice, mașini-unelte, vapoare, ci și
de celebrele mătăsuri, de stofe,
țesături din bumbac, confecții, cea
suri. stilouri, jucării mecanice,
biciclete etc. Toate aceste rezultate
sînt rodul activității unor puternice
contingente muncitorești ce însu
mează mai mult de 4 milioane de
oameni calificați, dintre ei peste
120 de mii fiind ingineri și tehni
cieni. Este o forță de muncă in
struită cu migală și răspundere în
tr-o rețea de învățămint ce numără
43 de institute de învățămint supe
rior — cu 20 de mii de absolvenți
pe an —, 3 000 de școli primare și
980 medii și secundare de specia
litate (tehnice), în clasele cărora
asimilează lumina cărții și educa
ția pentru muncă aproape 1,5 mi
lioane de elevi. La enumerare tre
buie să adăugăm nu mai puțin de
600 de institute de cercetare știin
țifică. Această lume a școlii, a
științei și tehnologiei s-a iscălit
de-a lungul anilor pe construcția
marilor combinate și a uzinelor
ridicate în anii socialismului, pe
mărcile prestigioase ale produselor.
în periplul prin Shanghai adu
năm o multitudine de date și cifre.
Intr-un
oraș ce pare o imensă
navă ancorată la gurile de văr
sare a două fluvii în mare, ne in
teresăm, firesc, de viața portuară
și construcția de vapoare. Iată-ne,
deci, oaspeți la Șantierul naval.

sului. In lupta pentru pace și dezarmare, pentru dezvol
tarea colaborării intre națiuni.
Poporul român nutrește față de poporul chinez sen
timente de aleasă prietenie și stimă și se bucură sincer
de marile realizări ale acestuia în construirea socialismu
lui, in transpunerea în viață a obiectivelor stabilite la
cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Chi
nez, pentru transformarea Chinei, pină la sfirșltul seco
lului, într-o țară socialistă modernă și puternică.
între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist
Chinez, între țările și popoarele noastre există tradițio
nale relații de prietenie, solidaritate și colaborare mul
tilaterală.
Ne,exprimăm convingerea că, prin eforturi comune, ele
vor cunoaște o dezvoltare continuă, în toate domeniile
de interes comun. Rolul hotăritor l-au avut și il au
întilnirile și convorbirile frecvente, de la București și
Beijing, între conducătorii celor două partide și țări,
care au deschis de fiecare dată noi perspective colabo
rării bilaterale. Acționînd împreună, raporturile priete
nești și colaborarea româno-chineză se vor dezvolta per
manent pe toate planurile, in interesul celor două țări
și popoare, al cauzei socialismului, păcii și progresului
in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

★

Shanghai - o
Astrul
zilei abia
își ridicase
sprinceana din valurile Mării de
Est a Chinei, spațioasă antica
meră a Pacificului. vestind pri
ma oră a dimineții. Peroanele ve
chii gări centrale a Shanghaiului
sînt ca niște riuri cu curgere ra
pidă. Mii de oameni coboară din
primele trenuri, locale sau de cursă
lungă, venite din negura unei nopți
calme de sfirșit de septembrie, dind
„bună dimineața" celui mai mare
oraș-port al Chinei. Cu ai săi peste
12 milioane de locuitori, Shanghaiul
se poate instala comod în partea
superioară a clasamentului marilor
orașe ale pămintului. Venisem cu
expresul de Beijing după „escale
le" făcute în două orășele pitorești,
fiecare populat cu aproape... 1 mi
lion de oameni: Wuxi, așezat în
vecinătatea marelui lac Haihu și
micului lac Lih, și Suzhou — orașulgrădină, cu aură de muzeu dată de
clădiri ce au traversat multe seco
le, inundat de vegetația luxuriantă
a peste o sută de parcuri, împăien
jenit de canale și lacuri mici, su
pranumit pe drept „Veneția Orien
tului".
La capătul trenului rămîn o clipă
locului citind, pe carosajul dieselului-electric tăblița cu înscrisul
„Electroputere“-Craiova. Am plă
cerea să aflu de la gazdele care
ne-au întîmpinat o primă informa
ție plivind colaborarea românochineză : „Pe magistralele noastre
feroviare circulă sute de locomoti
ve românești, mașini excelente, pu
ternice, cu fiabilitate ridicată. Sînt,
de fapt, aprecierile conducerii de
poului de locomotive, unde funcțio
nează servtce-ul asigurat de compatrioți ai dumneavoastră, ingineri
și muncitori de înaltă calificare".
Așadar, la drum prin Shanghai,
marea poartă de răsărit a Chinei.
Prin oort s-au țesut legături cu
peste 160 de țări de pe toate con
tinentele. Așezat pe estuarul Flu
viului Albastru (Yangtze), înainte
ca acesta, după un drum lung de
6 300 km. să se verse în marc,
orașul are o istorie milenară.
Istoria adevăratei sale deveniri,
scrisă cu literele dezvoltării și mo
dernizării, a început însă la 27
mai 1949, data eliberării de către
armata populară, cu sprijinul activ
al locuitorilor. Aici a existat, de
altfel, o puternică tradiție a luptei
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Prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Polone

Academician

ZIUA

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DÂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România
Se împlinesc, la 1 octombrie. 39
de ani de la proclamarea Republi
cii Populare Chineze, eveniment
istoric de profundă însemnătate in
viața poporului chinez, ca și pe
plan internațional. Acest act măreț
a desăvîrșit victoria dobîndită de
marele popor al Chinei in lupta,
grea și îndelungată,
desfășurată
sub conducerea partidului comu
nist, pentru înlăturarea dominației
imperialiste și a reacțiunii feudalocapitaliste interne, deschizînd ca
lea construirii socialismului pe
străvechiul pămînt chinez. Trium
ful revoluției populare chineze a
exercitat, totodată, o uriașă in
fluență asupra dezvoltării isto
rice mondiale, înclinind și mai
mult balanța raportului de forțe
in favoarea socialismului, contri
buind la stimularea luptei popoare
lor în vederea înlăturării jugului
colonial și dobîndirii independen
ței, la promovarea cauzei progre
sului și păcii în lume.
Instaurarea puterii populare a
descătușat energiile uriașe ale har
nicului și talentatului popor chinez
care, sub conducerea partidului său
comunist, a înfăptuit ample și pro
funde transformări revoluționare,
a smuls țara din înapoierea secu
lară și a plasat-o pe traiectoria

unei dezvoltări rapide și multi
laterale.
Totodată, crește continuu rolul
R.P. Chineze în viața politică mon
dială, unde se afirmă ca factor de
seamă in promovarea cauzei liber
tății și independenței popoarelor,
in lupta pentru dezarmare, pace,
înțelegere și colaborare intre na
țiuni.
tn lumina hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea, partidul comunist
conduce poporul,
intr-un
efort
unit, pentru a transforma China
intr-o țară
socialistă prosperă,
democratică și cu o cultură
avansată. Această orientare fun
damentală se întemeiază pe dez
voltarea in continuare a for
țelor de producție prin folo
sirea largă a realizărilor tehnicoștiințifice.
La aniversarea de astăzi, comu
niștii. oamenii muncii din țara
noastră iși reînnoiesc sentimentele
de satisfacție pentru dezvoltarea
continuă a legăturilor de prietenie
și colaborare multilaterală dintre
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Chinez, dintre Româ
nia și R.P. Chineză. Statornicite
încă de la
întemeierea Chinei
populare, aceste relații s-au dove
dit de nezdruncinat, s-au dezvol

RECEPȚIE

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 39-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze, ministrul afacerilor, ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, loan Totu, a adresat o telegra
mă de felicitare ministrului aface
rilor externe al R.P. Chineze. Cu același prilej, instituții și organizații
de masă și obștești din țara noastră
au transmis telegrame de felicitare
instituțiilor și organizațiilor simila
re din Republica Populară Chineză.

citadela
Ghid, inginerul-șef Sheng
Zhi
Heng. Aflăm că a venit aici in
1953, ca tînăr mecanic. Personalul
abia număra citeva sute de munci
tori. Se reparau vase mici, barca
zuri, costiere. A învățat ingineria
navală și a crescut o dată cu șan
tierul. Acum aici sint 10 mii de
angajați ce lucrează în 6 compartimente-fabrici distincte, puternic
dezvoltate. Se construiesc nave
diverse — cargouri oceanice, re
morchere, mineraliere, vase flu
viale de mărfuri și pasageri etc.
Din 1985 se construiesc și platfor
me marine de foraj și extracție a
țițeiului.

însemnări
din R. P. Chineză
„Cu cîțiva ani în urmă — ne
spune gazda — am fost la Con
stanța, unde am predat patru re
morchere exportate de noi in
România. Am cunoscut atunci
citeva realizări de marcă ale nave
tiștilor români, apreciind tehnici
tatea, calitatea produselor. Dispu
nem de trei docuri, iar cheiurile de
armare au peste un kilometru. Fa
bricăm motoare diesel navale,
conteinere, reparăm nave, iar în
proiectare lucrăm cu computere.
Asigurind o calitate superioară
produselor, sîntem competitivi și
avem permanent comenzi. Con
tinuu promovăm tehnologii noi.
Avem și cu cine. Fiindcă aproape
o mie de oameni, deci 10 la sută
din personal, sint ingineri, tehni
cieni, proiectanți, subingineri. Acest grup îl numim in glumă, dar
și serios «departamentul de minte
luminată !*,
fără de care nu am
putea progresa. Să amintesc și de
faptul că avem un centru special
de perfecționare profesională pen
tru toți angajații. Cu astfel de
forță de muncă și cu mijloacele
tehnice moderne din dotare au
crescut producția, productivitatea,
beneficiile. Din beneficii construim
anual 10—11 mii mp locuințe pen
tru muncitori".
...Apa clipocește molcom în bor
dajul vaporului. Citeva sute de

tat și consolidat continuu, in toa
te condițiile, cunoscind o pu
ternică dezvoltare — in dome
niile politic, economic, cultural, ca
și pe plan internațional. Un rol
hotăritor in evoluția raporturilor
romăno-chineze au avut și au în
tâlnirile și convorbirile la
nivel
înalt, dialogurile frecvente, de la
București și Beijing, dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și con
ducătorii de partid și de stat ai
R.P. Chineze, impulsionind mereu
aceste relații, deschizindu-le noi și
noi perspective. O fericită coinci
dență a făcut ca, chiar in aceste
zile, să se anunțe o nouă și apro
piată vizită oficială de prietenie
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
împreună
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu, în R.P. Chineză — ex
presie elocventă a acestor rodnice
relații.
împărtășind bucuria
poporului
chinez pentru marile sale înfăp
tuiri, poporul român ii adresează
cele mai calde felicitări cu prilejul
împținifii a 39 de ani de la procla
marea R.P. Chineze, ca și urarea
de a realiza cu succes planurile
mobilizatoare elaborate de Partidul
Comunist Chinez, în vederea îna. intării neîntrerupte a Chinei pe
noi trepte ale civilizației socialiste.

Cu prilejul celei de-a 39-a ani
versări a proclamării Republicii
Populare Chineze, ambasadorul aces
tei țări la București, Wang Jinqing,
a oferit, vineri, o recepție.
Au luat parte tovarășii Ion Dincă,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului. Marin
Ivașcu, vicepreședinte al Marii
Adunări Naționale, miniștri, membri
ai conducerii unor ministere, institu
ții centrale, organizații de masă și
obștești, ai Asociației de prietenie

a

româno-chineză, generali și ofițeri,
oameni de știință, cultură și artă,
ziariști.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice
acreditați
in
țara
noastră. »
★

Cu aceeași ocazie, consulul gene
ral al R.P. Chineze la Constanța, Liu
Chunlin, a oferit o recepție la care
au participat reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat,
conducători ai unor întreprinderi și
instituții.
(Agerpres)

progresului

localnici și turiști din lumea largă
admiră de pe
punțile
vasului
panorama
portului. Printre car
gourile oceanice ancorate se stre
coară abil, ca niște miriapozi mi
nusculi, șiruri de barcazuri și
bărci pline cu cele mai diverse
mărfuri,
meșteșugit
stivui
te. Lemn de bambus, baloturi de
bumbac,
cherestea, saci cu orez
sau ciment,
pepeni și portocale,
alte fructe și legume. Din estuar
dispar pe canalele adiacente intrind în oraș. Este imaginea mi
cului, dar intensului trafic tradi
țional de mărfuri pe apă, înfrățit
cu cel de pe uscatul străzilor,
practicat
cu bicicletele pe două
sau trei roți.
...Portul. Un imens bulevard de
apă, de zeci de kilometri, cu 96
dane de mal și 95 posturi de an
corare in mijlocul estuarului.
Anual iși aruncă ancora aici
aproape 2 000 de nave oceanice și
peste 15 000 de
vase costiere și
fluviale. Un furnicar plutitor defi
nit printr-o cifră ce depășește 100
de milioane de tone de mărfuri
operate pe an.
...Institutul de cercetări în dome
niul ceramicii. Aflăm de la direc
torul adjunct, profesorul univer
sitar Wang Yong Ling, că în cele
14 compartimente ale sale se fac
cercetări
fundamentale, dar mai
ales aplicative.
Institutul are
două fabrici subordonate și între
ține relații
strinse de cooperare
cu alte 22 de întreprinderi indus
triale. Sînt locurile de integrare
rapidă a cercetării cu producția.
Dintre realizări consemnăm : ce
ramică
electronică, cu folosință
în domeniile magnetic,
semicon
ductor!, feroelectric etc. Ceramică
pentru elemente din structura na
vetelor spațiale, ceramică stoma
tologică, foarte rezistentă. La
cererea producției
s-a
realizat
sticla heliomatică pentru
oche
lari, o electroceramică ce înlocu
iește nichelina scumpă din banalul
fier de călcat etc. Institutul, direct
subordonat Academiei naționale de
științe, e vizitat anual de peste 150
de delegații de oameni de știință de
peste hotare. Se lucrează asiduu la
realizarea ceramicii pentru motoare
cu ardere internă, pentru baterii de
captare a energiei solare. în sec
țiile vizitate ne-a impresionat nu
mărul mare de cercetători tineri.
La plecare, profesorul Ling ne-a

spus :
„Participăm
plenar
la
înnoirea tehnologică, la dezvolta
rea economiei țării. Știu că și la
dumneavoastră se acordă o deose
bită atenție științei, cercetării. Cu
nosc unele
realizări remarcabile
ale chimiei românești, ale oameni
lor de știință
prieteni
români,
cărora le dorim să repurteze noi
succese".
Shanghaiul își trăiește cotidian
viața in perimetrul central printr-o densitate umană greu de în
chipuit. Pe una
din străzile co
merciale, numită Nanjing, sînt
citeva mii de magazine, din cele
aproape 53 000
ale orașului, cu
aproape toată gama de mărfuri ce
poate fi imaginată. Numai intr-un
singur magazin universal din cele
existente pe această arteră comer
cială intră 150 mii de cumpărători
intr-o zi obișnuită și un număr
dublu în zilele de sărbătoare.
La Shanghai a fost tipărit odini
oară primul ziar din China. Tot
aici, la prestigioasa Editură de li
teratură universală a văzut lumina
tiparului, pentru prima oară în această tară, un volum de. poezii
ale lui Eminescu. în oraș am văzut
fabricindu-se computere, micropro
cesoare, oțeluri in gigantul combi
nat Baoshan. Pe șantierele de
locuințe am văzut cum se înalță
blocuri zvelte, moderne. De altfel,
în ultimii 30 de ani s-au mutat in
case noi peste 1 milion de familii.
Hoteluri, multe hoteluri. China
primește circa 20 milioane de vi
zitatori pe an, o parte din aceștia
dorind
să vadă și mirificul
Shanghai.
...O zi frumoasă de toamnă. Sîn
tem prezentați primarului muni
cipiului, Jiang Zemin. „Mă bucur
cind mă intîlnesc
cu români și
am posibilitatea să vorbesc româ
nește :— ne spune el. Am lucrat
în tinerețe la București și am în
vățat puțin din dulcea voastră
limbă. Am uitat însă multe cu
vinte. Dar n-am
uitat frumoasa
Românie și minunății ei oameni,
primitori,
veseli, prietenoși. Așa
sint și chinezii din Shanghai. Aș
vrea să vă imaginați Shanghaiul
în anul 2000, cind valoarea pro
ducției industriale și agricole va
crește de 4 ori față de 1980 !
Acesta e programul nostru de
dezvoltare".

Mircea DATCU

Ciprul — renumit Încă din anti
chitate pentru frumusețea peisa
jului său, fapt care i-a adus denu
mirea de „insula Afroditel" — săr.bătorește, la 1 octombrie, împli
nirea a 28 de ani de la proclamarea
independenței de stat, act care a
încununat o luptă îndelungată pen
tru dreptul legitim la existență de
sine stătătoare.
Deschizindu-i perspectiva con
centrării energiilor in direcția valo
rificării, în interes propriu, a re
surselor naturale și a potențialului
uman, cucerirea independenței a
marcat începerea unei perioade de
dezvoltare intensă a industriei și
agriculturii, de modernizare a ora
șelor și satelor, de ridicare a nive
lului de trai al populației.
Dar, după cum se știe, tînărul
stat a fost confruntat cu o serie de
evenimente dureroase, care au dus.
practic, la separarea insulei în
două părți, ceea ce a impietat grav’
asupra evoluției normale a țării pe
calea progresului economic și so
cial.
în ultimul timp, în
contextul
evoluțiilor încurajatoare
înregis
trate pe plan internațional în di
recția soluționării pe cale pașnică,
prin tratative, a situațiilor conflictuale din diferite zone ale plane
tei, și a mutațiilor survenite în in
sulă, a fost relansat dialogul din
tre reprezentanții celor două co
munități din Cipru, în scopul re
glementării politice a probleme! ci
priote. Potrivit aprecierilor repre
zentantului special al secretarului
general al O.N.U., modul in care

ZIUA

s-au desfășurat pînă acum nego
cierile pune in evidență dorința re
ciprocă de a se acționa in spiritul
bunăvoinței, pentru găsirea unei
soluții acceptabile ambelor părți.
Fără îndoială, realizarea de pro
grese pe calea normalizării situa
ției din insulă, a reunificări! paș
nice și democratice a Ciprului ar
fi în folosul tuturor locuitorilor
insulei, ar răspunde intereselor
securității și bunei vecinătăți în
zona Balcanilor și Mediteranei.
Manifestînd sentimente
priete
nești față de Republica Cipru, cu
care întreține și dezvoltă legături
de cooperare pe multiple planuri,
România s-a pronunțat și se pro
nunță in mod consecvent pentru
soluționarea problemei cipriote pe
cale politică, prin tratative, astfel
incit să se asigure independența,
suveranitatea, integritatea terito
rială a Ciprului, garantîndu-se tu
turor locuitorilor săi, fără deose
bire de origine, condiții de viață
demne intr-un stat unitar, în care
să conlucreze pașnic pentru pro
gresul și propășirea patriei lor co
mune.
Cu prilejul recentului schimb de
mesaje dintre președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Ghlorghios Vassiliou. a fost expri
mată dorința dezvoltării și diversi
ficării în continuare a relațiilor de
prietenie șl colaborare româno-cipriote. Aceasta este în interesul
reciproc, al cauzei Instaurării unui
climat de încredere, destindere și
pace în Balcani, Europa și întreaga
lume.

NAȚIONALĂ A

NIGERIEI

Domnului general
IBRAHIM BADAMASI BABANGIDA
Președintele Republicii Federale Nigeria,
Comandant suprem al Forțelor Armate
LAGOS

Cu prilejul celei de-a 28-a aniversări a proclamării independenței de stat
a Nigeriei, am deosebita plăcere de a vă adresa sincere felicitări.
Exprim increderea că relațiile
de prietenie si conlucrare statornicite
Intre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică în viitor, în
folosul celor două popoare, al cauzei păcii, securității, înțelegerii și cola
borării internaționale.
Doresc să vă transmit cele mai bune urări de sănătate și fericire perso
nală dumneavoastră, de progres și prosperitate poporului nigerian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU ,
-

La 1 octombrie, poporul Nigeriei
sărbătorește împlinirea a 28 de ani
de la proclamarea independenței —
eveniment memorabil, care a con
semnat încheierea dominației colo
niale și trecerea la făurirea unei
vieți de sine stătătoare.
Situată in partea central-vestică
a Africii, in nordul Golfului. Gui
neei, Nigeria (suprafață : 923 769
kmp ; populație : aproape 100 mi
lioane locuitori) — denumită și
„Uriașul Africii" — dispune de în
semnate resurse minerale, de în
tinse suprafețe agricole, de pășuni,
livezi și păduri. După cucerirea in
dependenței s-a trecut la valori
ficarea în interes propriu a boga
telor resurse existente, ceea ce se
concretizează in dezvoltarea unei
industrii naționale, ca și a unei
agriculturi diversificate. In dome
niul industriei, pe primul plan s-a
aflat ramura extractivă (petrol,
plumb, cositor, zinc, fier, columbit),
ca și cea prelucrătoare — metalur
gică și petrochimică, de construcții,
textilă, de confecții, de materiale
de construcție, agroalimentară etc.
In ceea ce privește produsele agri
culturii, sector în care lucrează ju
mătate din populația țării, Nigeria
se numără printre marii exporta
tori mondiali de ulei de palmier,
cacao, cauciuc natural etc.
In ultimii ani. Nigeria a făcut
mari pași pe calea dezvoltării economice și sociale, printre obiectivele noului plan cincinal de

cinema
• Nelu: EXCELSIOR (65 49 45) — 9 ;
11,30; 14; 16,30; 19, MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,30; 14: 16,30; 19,
GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
© Păstrează-mă doar pentru
tine :
STUDIO (59 53 15) — 10: 12,15; 14,30;
16,45; 19, MUNCA (21 50 97) — 15; 17;
19.
©.Să-ți vorbesc despre mine:
FE
RENTARI (80 49 85)
15; 17; 19.
© Misterele
Bucureștilor:
PACEA
(71 30 85) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
© Novăceștii: GIULEȘTI (17 55 46) —
9: 11; 13, FLAMURA (85 77 12) — 9 ;
11; 13.
© Duelul: GIULEȘTI — 15; 17; 19.
© Pruncul,
petrolul și
ardelenii:
FLAMURA — 15; 17,15; 19,30.
©
Agentul
straniu :
BUZEȘTT
(50 43 58) — 15; 17,30; 19,45. POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,30; 19,45.
© Extemporal la dirigenție: UNION
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Luptătorii din valea misterioasă :
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
© Jocul coincidențelor:
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15: 17; 19.
© Povestea Mahulienei:
TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
15,30;
17,45; 20.
© Viață și film: DRUMUL
SĂRII
(3128 13) — 15; 17; 19.
©
Zîmbiți,
vă
rog!
VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19.
© Noile
povești ale
Șeherezadei :
CULTURAL (83 50 13) — 9: 12; 15; 18.
© Carmen: SCALA
(11 03 72) — 9;
12,15; 16; 19.

. ■;
• . președintele
Republicii Socialiste România

dezvoltare națională — plan care a
început la 1 ianuarie 1988 și se va
încheia la 31 decembrie 1992 — înscriindu-se realizarea unor noi uni
tăți industriale și agricole, crearea
unui sistem adecvat de transpor
turi. dezvoltarea învățămintului de
toate gradele, îmbunătățirea ser
viciilor social-sanitare, ridicarea
standardului de viață al populației.
Animat de sentimente de caldă
prietenie față de popoarele Africii,
solidar cu eforturile lor pentru
consolidarea independenței, po
porul român urmărește cu interes
eforturile depuse de poporul nige
rian pentru progresul economic și
social. între România și Nigeria
s-au statornicit relații de prietenie
și colaborare, care s-au extins și
diversificat. Cu prilejul
recentei
primiri
de
către
președintele
Nicolae Ceaușescu a primului-ministru al Republicii Federale Nige
ria, viceamiralul Augustus Aikh.imu, care a efectuat o vizită ofi
cială in țara noastră, s-a relevat
însemnătatea înțelegerilor conve
nite la cel mai inalt nivel pentru
continua dezvoltare a relațiilor
dintre cele două țări și popoare.
S-a evidențiat;, totodată, că progra
mele de dezvoltare economică ale
celor două țări oferă posibilități
largi pentru întărirea și extinderea
conlucrării bilaterale pe numeroase
planuri, aceasta răspunzînd atît
intereselor României și Nigeriei, cît
și cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale.

teatre
© Teatrul Național
(14 71 71,
sala
mare) : Ploșnița — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Torquato Tasso — 18; (sala
Atelier) ; Act venețian — 18.
© Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) ;
Recital
de orgă Alexandra Codreanu (Bach,
Tudor Ciortea, Dupre, Alfred
Men
delsohn, Messiaen, Liszt) — 18
© Opera Română (13 18 57):
Truba
durul — 18.
© Teatrul de operetă (13 63 48) : Con
tesa Maritza — 18
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu
Măgureânu,
14 75 46):
Trenurile mele — 18; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44); Clinele grădinaru
lui — 18
© Teatrul Mic (14 70 81) ; O scrisoare
pierdută — 19
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05); Joc
ciudat după scăpătat — 19,30
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Pețitoarea — 19.
© Teatrul „Nottara“ (59 31 03,
sala
studio) : Dansul morții — 18,30
® Teatrul Giulești
(sala
Majestic,
14 72 34) ; Cum s-a făcut de-a rămas
Catinca fată bătrînă — 18; (sala Giu
lești, 18 04 85): Să nu-ți faci prăvă
lie cu scară — 18
© Teatrul satiric-muzical
„C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78): Belmon
do al II-lea — 19
© Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : De tine dorul mă
leagă — 18
© Circul București (10 41 95): Mara
tonul circului — 19
© Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) : Profesor dr. Omu — 18,30

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 30 SEPTEMBRIE 1988

EXTRAGEREA I : 68 10 6 43 79 27 82 3 24
EXTRAGEREA A II-A : 25 87 89 36 86 85 15 38 78
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 617 206 LEI, din
report la categoria 1.

care 16 683 Iei,

I

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Considerentele si propunerile României, concepția
si inițiativele tovarășului lUae Ceausescu cu privire
la dezarmare, la celelalte probleme ale vieții internaționale
prezentate celei de-a 43-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. de ministrul afacerilor externe, loan Totu
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). *— Vineri, în ședința plenară a
Adunării Generale a O.N.U. a luat cuvîntul, in cadrul dezbaterilor gene
rale, ministrul afacerilor externe al României, loan Totu.

îmi este deosebit de plăcut să vă
transmit din partea președintelui
Republicii Socialiste România, dum
neavoastră, domnule președinte, pre
cum și domnului secretar general al
O.N.U., un cordial salut, împreună
cu urarea de noi succese tn activi
tatea de înaltă răspundere consa
crată creșterii rolului și contribuției
Națiunilor Unite la solutionarea ma
rilor probleme ale lumii contempo
rane.
Din împuternicirea
președintelui
Republicii
Socialiste
România,
Nicolae Ceaușescu, îmi revine onoa
rea să prezint considerentele și pro
punerile sale cu privire la principa
lele probleme ale vieții internațio
nale, care se detașează prin impor
tanța și actualitatea lor, înscrise pe
ordinea de zi a actualei sesiuni.
Deși în perioada care a trecut de
la precedenta sesiune a Adunării
Generale în viața internațională s-au
făcut unii pași Pe calea dezarmării
nucleare și în direcția soluționării,
prin tratative, a unor probleme liti
gioase, situația continuă să fie deo
sebit de gravă și complexă. In lume
nu s-a realizat o cotitură radicală
spre pace, securitate și colaborare
bazate pe încredere, egalitate între
state, neamestec în treburile inter
ne, respectarea independenței și su
veranității fiecărui stat.
Continuă cursa înarmărilor atit
cantitativ, cît și calitativ, prin per
fecționarea și crearea de noi arme
nucleare. Se mențin încă puternice
conflicte în diferite zone ale lumii, i
care reprezintă pericole potențiale
la adresa păcii si securității. Criza
economică mondială, care a agravat
îndeosebi situația țărilor în curs de
dezvoltare, a condus la adîncirea de
calajelor dintre țările bogate și cele
sărace, devenind o adevărată frînă
a progresului tuturor statelor.
1. Pornind de la pericolul pe care
îl reprezintă cursa înarmărilor pen
tru prezentul și viitorul umanității.
România a prezentat la cea de-a
treia sesiune specială a Adunării
Generale a O.N.U. consacrată dezar
mării, care a avut loc în vara acestui an, considerentele și propune
rile președintelui Nicolae Ceaușescu
cu privire la problemele dezarmării
și direcțiile de acțiune a țărilor pen
tru soluționarea lor.
După cum bine se' cunoaște, se
siunea specială s-a încheiat, din pă
cate. fără adoptarea de hotărîri in
problemele dezarmării, ignorîndu-se
astfel voința marii majorități a po
poarelor lumii. Ea a demonstrat însă
cu putere hotărârea cvasiunanimă a
statelor și popoarelor de a se pune
capăt nefastei politici de înarmare,
de a se trece cu fermitate, pînă nu
este prea tîrziu, la măsuri concrete
de dezarmare.
Interesele păcii și securității in
ternaționale cer ca Organizația Na
țiunilor Unite să pună în valoare
bogăția de propuneri șt idei pre
zentate de toate statele la sesiunea
specială, să crească rolul O.N.U. în
continuarea si finalizarea procesului
multilateral de dezarmare.
In condițiile actualei situații in
ternaționale și pornind de Ia reali
tatea că intensificarea cursei înar
mărilor, îndeosebi a celor nucleare,
reprezintă o gravă amenințare la
adresa păcii și securității intregii
omeniri. România supune atenției
forumului mondial următoarele :
— definitivarea și adoptarea de
către O.N.U. a unui program glo
bal de dezarmare nucleară și gene
rală. cu luarea în considerare a
propunerilor prezentate de toate sta
tele la recenta sesiune specială ;
— lansarea de către Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a unei chemări adresate U.R.S.S. și S.U.A. de a în
cheia. în cel mai scurt timp, tra
tatul privind reducerea cu 50 la sută
a armamentelor lor nucleare stra
tegice ;
— interzicerea experiențelor cu
arma nucleară și oprirea procesului
de perfecționare a acestor arme, de
dezvoltare a unor noi tehnologii mi
litare și arme de distrugere în masă;
— oprirea extinderii cursei înar
mărilor în spațiul cosmic și adop
tarea de măsuri care să conducă la
renunțarea la militarizarea Cosmo
sului și să asigwe folosirea aces
tuia exclusiv în scopuri pașnice ;
— interzicerea și lichidarea arme
lor chimice. în strînsă legătură cu
acțiunile și măsurile de reducere și
eliminare a armamentelor nucleare ;
— reducerea bugetelor militare,
inclusiv prin măsuri unilaterale și
pe bază de exemplu reciproc ;
— trecerea la reducerea substan
țială a efectivelor, armamentelor
convenționale și cheltuielilor mili
tary; începerea. în cursul acestui an,
a negocierilor de dezarmare Con
vențională in Europa ;
— încurajarea de către O.N.U. a
creării de zone lipsite de arme nu
cleare și chimice în Balcani, în alte
regiuni ale lumii ;
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— creșterea rolului și capacității
O.N.U. în problemele păcii și ale
dezarmării ; intensificarea activității
Conferinței pentru dezarmare de la
Geneva.
Pentru trecerea la realizarea unor
măsuri concrete de dezarmare este
necesar să se finalizeze inițiativa
privind adoptarea de către O.N.U. a
principiilor care să stea la baza ne
gocierii și încheierii de acorduri pri
vind reducerea cheltuielilor militare.
Totodată, propunem adoptarea Ra
portului privind „Consecințele eco
nomice și sociale ale cursei înarmă
rilor și cheltuielilor militare", elabo
rat de un grup de experți la iniția
tiva României, care să fie adus în
atenția statelor, a organismelor de
negocieri în problemele dezarmării
și a opiniei publice.
In scopul favorizării soluțiilor paș
nice în problemele conflictuale, con
siderăm că este necesar ca Adunarea
Generală să elaboreze mandatul pe
baza căruia să se fructifice inițiativa
prezentată la sesiunile anterioare de
România privind crearea unei comi
sii de bune oficii, mediere sau con
ciliere pentru reglementarea pașnică
a diferendelor. De asemenea, apre
ciem că trebuie să se continue ac
tivitatea de identificare și clarifica
re a elementelor care să stea la
baza elaborării unui document In
ternațional privind dezvoltarea și în
tărirea bunei vecinătăți în relațiile
dintre state.
2. Pentru instaurarea unul climat de
pace și securitate trainică în lume,
un rol deosebit prezintă
acțiunea
hotărîtă a tuturor statelor pentru
educarea popoarelor, a tinerei gene
rații în spiritul încrederii și res
pectului reciproc, al colaborării lor
în lupta împotriva oricăror forme
de învrăjbire între națiuni.
Pornind de Ia aceasta, România a
înscris pe ordinea de zi a sesiunii
un punct cu tema : Răspunderea sta
telor pentru a nu admite pe terito
riul lor manifestări naționaliste, șo
vine, rasiste și antisemite și de a nu
instiga și sprijini asemenea acțiuni
și manifestări pe teritoriul altor sta
te ; angajamentul guvernelor și mij
loacelor de informare în masă pen
tru combaterea concepțiilor rasiste,
antisemite și naționaliste, de învrăj
bire intre popoare și pentru educa
rea popoarelor, a tinerei generații în
spiritul colaborării pașnice și înțe
legerii internaționale.
In acest scop. România propune :
— in programele O.N.U. să se pre
vadă că guvernele nu vor admite
activități naționaliste, șovîne, antise
mite, de Învrăjbire a popoarelor și
nu vor Încuraja asemenea activități
pe teritoriul altor state. Totodată, in
programe să se pună un accent deo
sebit pe promovarea unor măsuri
menite să contribuie la educarea po
poarelor, a tinerei generații in spiri
tul idealurilor de pace, respect reci
proc și înțelegere între popoare ;
— să se adreseze de către O.N.U.
chemarea către toate statele pentru
a adopta măsuri concrete împotriva
cercurilor și grupărilor reacționare
care promovează rasismul, aparthei
dul, antisemitismul și naționalismul
și întrețin un climat de neîncredere
între state și de învrăjbire intre po
poare, de dezinformare a opiniei pu
blice internaționale ;
— comisia dezvoltării sociale a
O.N.U., pe baza mandatului ce i se
va încredința, să se ocupe de modul
în care se realizează măsurile stabi
lite, iar la viitoarea sesiune a O.N.U.
să prezinte pe această temă un ra
port ;
— avind în vedere că în 1990 se
vor împlini 25 de ani de la adop
tarea, la inițiativa României, a De
clarației cu privire la promovarea în
rîndurile tineretului a idealurilor de
pace, respect reciproc și înțelegere
între popoare, să se procedeze la
evaluarea aplicării acestui document
internațional.
3. O realitate dramatică a zilelor
noastre care afectează profund sta
rea de' sănătate a planetei, a locui
torilor ei, o reprezintă amplificarea
continuă a surselor de poluare a
atmosferei, suprafeței terestre, mă
rilor și oceanelor, precum și a spa
țiului extraatmosferic. In același
timp, în unele țări s-au acumulat
mari cantități de substanțe și rezi
duuri toxice și radioactive, poluante.
In ultimul timp, s-au Înmulțit în
cercările de transferare a acestora
peste granițele țărilor de origine și
de depozitare a lor pe teritoriul al
tor state — îndeosebi slab dezvoltate,
precum și de deversare în apele in
ternaționale.
Pentru eradicarea acestui fenomen
nociv, România a propus înscrierea
pe ordinea de zi a sesiunii a unui
punct special intitulat „Răspunderea
statelor pentru apărarea mediului
de viață al omului și prevenirea
poluării acestuia ca urmare a acu
mulării de reziduuri toxice și radio
active și întărirea cooperării inter

E DE PRESA
scurt
„GRUPUL CELOR 77“ a prezen
tat în cadrul celei de-a 35-a se
siuni a Consiliului pentru comerț
și dezvoltare al UNCTAD, care
se desfășoară la Geneva, două re
zoluții vizind reglementarea pro
blemei datoriei externe a lumii a
treia. în documente sînt propuse
reducerea cu 30 la sută a datoriilor
țărilor in curs de dezvoltare și
stabilirea unor condiții mai favo
rabile pentru rambursarea dato
riilor. inclusiv reeșalonarea lor pe
termen lung.

CONVORBIRI. Miniștrii afaceri
lor externe ai
Egiptului, Esmat
Abdel Meguid, și Israelului, Shi
mon Peres, au analizat, la New
York, ultimele evoluții ale situa
ției de pe malul vestic al Iorda
nului și Gaza. Convorbirile dintr®
cei doi miniștri au acoperit, de asemenea, problematica Orientului
Mijlociu in general, ca și măsurile
ce urmează anunțării hotăririi in
stanței internaționale de arbitraj
cu privire la suveranitatea asupra
teritoriului Taba.

naționale în soluționarea acestei
probleme".
în acest scop, considerăm că este
necesar :
— să se instituie un sistem de
norme universale privind împiedica
rea, prin toate mijloacele, a acestor
practici și urmărirea celor care se
fac vinovați de asemenea acte ;
— să se stabilească reguli privind
răspunderea concretă a statelor sub
jurisdicția cărora au loc activități
din care rezultă reziduuri toxice și
radioactive, precum și a firmelor
producătoare, pentru daunele provo
cate prin transferarea acestora pes
te granițe și depozitarea lor pe te
ritoriul altor state sau in apele in
ternaționale ;
— să se instituie un grup de ex
perți în cadrul organului speciali
zat al O.N.U. — Programul Națiu
nilor Unite pentru Mediul înconju
rător — care să studieze problema
adoptării unor principii și a unor
norme obligatorii pentru toate sta
tele în acest domeniu ;
— să se treacă la pregătirea con
vocării in anul 1992 a celei de-a
doua Conferințe a O.N.U. pentru
mediul înconjurător, care să pună
bazele unei largi colaborări interna
ționale în domeniul mediului de
viață al omului, cu luarea în con
siderare a preocupărilor și propu
nerilor tuturor statelor în acest do
meniu.
4. România este profund preo
cupată de situația economică mon
dială care continuă să se înrăută
țească, de agravarea situației țări
lor în curs de dezvoltare, ale că
ror datorii externe au depășit un
trilion de dolari. Problemele eco
nomiei mondiale nu pot fi rezolva
te numai de citeva țări, oricît de
dezvoltate ar fi acestea. Este nece
sară participarea activă a tuturor
statelor. în lumina acestor conside
rente propunem :
— Organizația Națiunilor Unite să
facă o evaluare aprofundată a mo
dului în care au fost realizate prin
cipiile și alte prevederi esențiale ale
Declarației și Programului de ac
țiune privind instaurarea noii or
dini economice internaționale, pre
cum și ale Cartei drepturilor și în
datoririlor economice ale statelor,
documente de referință ale O.N.U.,
de la adoptarea cărora se vor îm
plini 15 ani în 1989. Această eva
luare trebuie să conducă la elabo
rarea, în perspectiva anului 2 000, și
a direcțiilor principale de acțiune a
O.N.U. în problematica
economică
mondială ;
— în acest context, o atenție deo
sebită să se acorde căilor și modali
tăților de soluționare a crizei dato
riei externe a țărilor în curs de dez
voltare; revitalizării economiei mon
diale și asigurării condițiilor pentru
reluarea rolului activ al țărilor în
curs de dezvoltare în procesul gene
ral de creștere economică ; restruc
turării sistemului monetar-financiar șl democratizării organizații
lor financiare internaționale ; eli
minării practicilor discriminatorii
și a barierelor din comerțul in
ternațional. renunțării la impune
rea de embargouri și de măsuri de
constrângere economică pe conside
rente politice ; asigurării/ accesului
neîngrădit al tuturor statelor la cu
ceririle științei și tehnicii contempo
rane ;
— Adunarea Generală să lanseze
chemarea către toate statele de a-și
asuma o mai mare răspundere față
de situația existentă în economia
mondială, angajîndu-se în negocieri
reale în cadrul O.N.U,, la care să
participe. în condiții de deplină egalitate, atit țările dezvoltate, cît
și cele în curs de dezvoltare, in ve
derea revitalizării dialogului econo
mic internațional pentru soluționa
rea problemelor grave din economia
mondială, lichidării subdezvoltării și
restructurării relațiilor economice in
ternaționale pe o bază nouă, justă
și echitabilă ;
— crearea unui organism special
în cadrul O.N.U. în problema dato
riei externe și constituirea în Secre
tariatul O.N.U. a unei structuri or
ganizatorice corespunzătoare prin
redistribuirea personalului existent ;
acest organism ar urma să exami
neze diversele aspecte ale problemei
datoriei externe și să elaboreze pro
puneri concrete de soluții în cadrul
multilateral oferit de sistemul O.N.U.
5. în cadrul politicii sale generale
de pace și largă colaborare cu toate
țările lumii, România se pronunță
ferm și acționează neabătut pentru
eliminarea forței și amenințării cu
forța din relațiile internaționale,
pentru lichidarea conflictelor și so
luționarea tuturor problemelor liti
gioase din diferite regiuni ale lumii
numai pe cale politică, prin tratati
ve. pornindu-se de la necesitatea
respectării neabătute a dreptului fie
cărui popor Ia independență, la dez
voltare liberă, fără nici un amestec
în treburile interne, a intereselor
vitale ale popoarelor respective.
— In acest sens, România aprecia
ză că de o importanță deosebită
pentru situația din Orientul Mijlo

VIZITA. Jambin Batmunh, se
cretar general al C.C. al Partidului
Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural
Popular al R. P. Mongole, va efec
tua o vizită oficială de prietenie
în R. D. Germană, la invitația lui
Erich Honecker, secretar general al
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane,
în prima jumătate a lunii octom
brie.
SESIUNE
EXTRAORDINARA.
Purtătorul de cuvint al Adunării
Naționale (Camera inferioară a
parlamentului) din Pakistan a
anunțat convocarea unei sesiuni
extraordinare pentru ziua, de 2
octombrie 1988. Potrivit constitu
ției
actuale a țării, convocarea
Adunării Naționale se face la oererea a cel puțin un sfert din

ciu este organizarea, în cel mai
scurt timp, a unei conferințe — sub
egida O.N.U. — la care să participe
toate țările interesate, inclusiv Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei și Israelul, precum și membrii
permanenți ai Consiliului de Secu
ritate.
Am salutat încetarea războiului
dintre Iran și Irak și ne exprimăm
speranța că, în cadrul negocierilor
începute sub egida O.N.U., se vor
depune toate eforturile — și de o
parte, și de alta — pentru găsirea
unor soluții reciproc acceptabile pri
vind reglementarea definitivă a con
flictului din Golf.
eliminîndu-se
astfel un focar periculos și o ame
nințare la adresa păcii și securității
din regiune și din întreaga lume.
România a sprijinit activ lupta
de eliberare națională a popoarelor
și se pronunță ferm pentru lichida
rea oricărei politici neocolonialiste,
pentru respectarea neabătută a drep
tului fiecărei națiuni de a se afir
ma potrivit propriilor aspirații. în
acest spirit, sprijinim eforturile ce
se desfășoară, potrivit rezoluției 435
a Consiliului de Securitate, pentru
dobîndirea independenței Namibiei,
lichidîndu-se astfel încă o formă de
manifestare a colonialismului. Spri
jinim, de asemenea, șl celelalte ini
țiative privind reglementarea pașni
că a altor probleme din sudul și
vestul Africii, precum și din alte
zone ale lumii.
Reafirmăm solidaritatea și spriji
nul activ față de poziția și inițiati
vele Republicii Populare Democrate
Coreene, de eforturile, acțiunile și
inițiativele sale politico-diplomatice
vizind unificarea pașnică, democrati
că și independentă a Coreei.
6. Evoluția evenimentelor interna
ționale cere, mai mult ca oricind, ca
O.N.U. să acționeze cu toată hotărîrea pentru creșterea rolului și con
tribuției sale, a eficienței hotărîrilor
pe care Ie adoptă, pentru soluționa
rea problemelor cardinale ale con
temporaneității, pentru a răspunde
pe deplin năzuințelor popoarelor de
pace, colaborare, independență și
progres social.
Pentru realizarea acestui obiectiv,
susținem necesitatea perfecționării
și simplificării aparatului Secreta
riatului O.N.U., reducerii cheltuieli
lor bugetare, fără ca aceasta să
conducă insă Ia diminuarea activi
tăților politice și economice funda
mentale, la modificări in structurile
sale democratice.
In acest scop, considerăm că o
parte din activitățile O.N.U. ar pu
tea fi organizate pe baze obștești,
fără implicații financiare pentru bu
getul organizației ; este necesar ca
hotărîrile Adunării Generale pri
vind reducerea cu 15—25 la suită a
personalului O.N.U. să fie transpu
se în practică într-un ritm mai
alert, iar cheltuielile pentru perso
nalul în funcțiune să fie așezate pe
baze mai raționale. După părerea
noastră, ar trebui examinată și po
sibilitatea ca cheltuielile care provin
din depășirea de către un stat a nu
mărului care îi revine de funcțio
nari internaționali în Secretariatul
O.N.U. să fie suportate de către
statul respectiv.
Aplicarea măsurilor preconizate să
aibă ca obiectiv final reducerea cu
aproximativ jumătate a cheltuielilor
administrative. O parte din sume
le economisite să fie alocate creă
rii de fonduri destinate unor activi
tăți concrete ale O.N.U. — în spe
cial în favoarea țărilor în curs de
dezvoltare — sau pentru realizarea
altor obiective fundamentale ce
revin Națiunilor Unite în soluționa
rea marilor probleme ale vieții in
ternaționale.
Prezentînd considerentele și iniția
tivele României, ale președintelui
Nicolae Ceaușescu cu privire la prin
cipalele probleme internaționale În
scrise pe ordinea de zi a sesiunii,
delegația românăkva conlucra strîns
și într-un spirit constructiv, de re
ceptivitate cu celelalte delegații,
pentru ca hotărîrile care vor fi adop
tate să răspundă pe deplin încre
derii și aspirațiilor popoarelor de a
se pune capăt cursei înarmărilor,
gravelor fenomene ale subdezvoltă
rii, pentru a se realiza o lume mai
dreaptă și mai bună.
Așa cum sublinia recent președin
tele României, Nicolae Ceaușescu :
„Deși situația mondială, pe ansam
blu, este destul de complexă și gra
vă, avem convingerea că popoarele,
forțele politice progresiste dispun
de capacitatea necesară pentru a
schimba cursul evenimentelor, pen
tru a asigura și impune dezarmarea,
pacea, o nouă ordine economică
mondială".
De la această înaltă tribună, doresc
să reafirm hotărîrea de neclintit a
României socialiste de a acționa, și
în viitor, în deplină consonanță cu
întreaga comunitate internațională,
de a conlucra activ in cadrul Orga
nizației Națiunilor Unite cu toate
statele lumii pentru afirmarea tot
mai puternică a politicii de pace și
colaborare, de dezarmare și securi
tate.

deputății
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REUNIUNE. La Jakarta au în
ceput lucrările reuniunii Comitetu
lui de coordonare al „Pool“-urilor
agențiilor de presă din țările mem
bre ale mișcării de nealiniere. Sînt
examinate căile de extindere a co
laborării în domeniul mijloacelor
de comunicare în masă.
PRELUNGIRE. Pentru a facilita
găsirea unei soluții pașnice la
conflictul intern, in spiritul acor
durilor de pace „Esquipolas II" —
guvernul nicaraguan a decis pre
lungirea, pînă la 31 octombrie, a
încetării unilaterale a ostilităților
împotriva forțelor contrarevoluțio
nare antisandiniste. Această hotărîre a fost adoptată pentru a per
mite grupărilor „contras" să depu

Soluționarea problemei datoriei externe impune renunțarea
la actualele politici discriminatorii promovate de țările bogate
Intervenția ministrului român al finanțelor
la reuniunea anuală a F.M.I. și B.I.R.D.
BERLINUL OCCIDENTAL 30 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor adu
nării anuale comune a Fondului Mo
netar Internațional șl Băncii Inter
naționale pentru Reconstrucție șl
Dezvoltare, ministrul de finanțe al
țării noastre, Gheorghe Paraschiv, a
prezentat poziția României in legă
tură cu problemele aflate pe agenda
dezbaterilor.
Vorbitorul a subliniat că România
se pronunță cu fermitate pentru so
luționarea problemelor subdezvol
tării și instaurarea noii ordini eco
nomice și financiare mondiale, ba
zată pe deplină egalitate și echitate
în relațiile dintre state. Este nece
sar să fie căutate și găsite căi și mo
dalități de soluționare a crizei dato
riei externe a țărilor în curs de dez
voltare. de creare a condițiilor care
să asigure reluarea rolului activ al
țărilor în curs de dezvoltare in pro
cesul general de creștere economică
și revitalizare, pe această bază, a în
tregii economii mondiale.
România — a arătat vorbitorul —
a considerat și consideră că aceste
probleme pot fi soluționate numai
printr-o abordare globală, în cadrul
căreia să se țină seama de intere
sele țărilor In curs de dezvoltare,
prin renunțarea la vechea politică
economică și financiară. In acest
scop, președintele Nicolae Ceaușescu
a propus convocarea unei confe
rințe internaționale în cadrul Națiu
nilor Unite.
Președintele României avansează
ideea creării unei comisii speciale în
cadrul O.N.U., care să elaboreze pro
puneri și să pregătească cît mai
bine conferința internațională. Această comisie trebuie să fie deschi
să tuturor țărilor, atit celor bogate,
cît și celor în curs de dezvoltare, și
să prezinte, în cel mult șase luni.

propuneri privind rezolvarea
glo
bală a problemei datoriei externe șl
sistemul viitor de credite și de folo
sire a acestora, care să fie un sistem
echitabil și echilibrat.
Dacă se dorește cu adevărat spriji
nirea creșterii economice a țărilor in
curs de dezvoltare și ușurarea po
verii datoriei acestora, statele bogate
trebuie să renunțe la actualele poli
tici discriminatorii, protecționiste, la
impunerea unor prețuri reduse la
materiile prime exportate îndeosebi
de țările în curs de dezvoltare, la
practica dobînzilor ridicate, care au
efecte negative asupra eforturilor de
creștere economică ale acestor țări.
Reprezentantul român a relevat că
în activitatea F.M.I. și B.I.R.D. s-au
manifestat toț mai multe practici
inechitabile șt antidemocratice, de
jefuire a economiilor țărilor în curs
de dezvoltare, de condiționare a
acordării creditelor prin impunerea
unor probleme care, de fapt, consti
tuie un amestec în treburile inter
ne și duc la inflație. Ia înrăutățirea
situației maselor
populare.
Prin
creditele pe care le acordă, aceste
organisme trebuie să țină seama de
cerințele progresului economic și so
cial pe plan mondial, să contribuie
la valorificarea eficientă a resurse
lor și la dezvoltarea economică in
dependentă a țărilor In curs de dez
voltare. Pentru aceasta, ele trebuie
să-și perfecționeze propriile metode,
să-și reconsidere politica și practicile
folosite, astfel îneît să contribuie, în
mod activ, la promovarea unui nou
sistem financiar-valutar . echitabil,
democratic, care să sprijine In mod
efectiv, nemijlocit, eforturile de pro
gres ale țărilor în curs de dezvol
tare.
Lucrările adunării anuale comune
a F.M.I./B.I.R.D. au luat sfîrșit.

CU PRILEJUL CELEI DE-A 39-A ANIVERSĂRI

A PROCLAMĂRII R. P. CHINEZE

Recepția

d<

BEIJING 30 (Agerpres). — La Bei
jing a avut loc o recepție oferită de
premierul Consiliului de Stat, Li
Peng, cu prilejul celei de-a 39-a
aniversări a proclamării Republicii
Populare Chineze, transmite agenția
China Nouă.
Luînd cuvîntul, premierul Consi
liului de Stat a declarat că procesul
dezvoltării economice a Chinei este
in prezent plin de vitalitate. îmbu
nătățirea climatului economic și
reglementarea economiei vor consti
tui cea mai importantă sarcină în
următorii ani — a spus vorbitorul!
în legătură cu o serie de aspecte
ale situației internaționale, premie
rul chinez a apreciat că pe plan
mondial se înregistrează semne ale
destinderii. Intre acestea, el a men
ționat semnarea de către U.R.S.S. și
S.U.A. a acordului privind elimi-

Plenara C.C.
BEIJING 30 (Agerpres). — La Bei
jing au luat sfîrșit, vineri, lucrările
plenarei C.C. al
P.C. Chinez —
anunță agenția China Nouă. Un co
municat dat publicității cu
acest
prilej arată că plenara a examinat
și adoptat raportul prezentat de
secretarul general al C.C. al P.C.
Chinez, Zhao Ziyang, In numele Bi
roului Politic, cu privire la îmbu
nătățirea climatului economic și la
întărirea rolului partidului. Au fost
aprobate principiile călăuzitoare si
măsurile avansate de Biroul Politic
pentru îmbunătățirea situației econo
mice. Plenara a apreciat — se arată
în oontinuare — că situația econo-

la

Beijing

narea rachetelor cu rază medie șl
mai scurtă de acțiune și posibilită
țile de soluționare, prin tratative,
a unor stări conflictuale. China —
a arătat vorbitorul — va
depune
eforturi,
alături de alte popoare
iubitoare de pace, pentru promo
varea dezarmării și pentru găsirea
grabnică a unor soluții la conflic
tele regionale. China va rămine în
continuare atașată idealurilor păcii
și dezvoltării în lume. „Ne expri
măm speranța — a spus Li Peng —
că relațiile chino-americane se vor
dezvolta continuu și că relațiile
chino-sovietice se vor normaliza la
o dată apropiată. Dorim să dezvol
tăm relații prietenești de cooperare
cu toate națiunile pe baza celor
cinci principii ale coexistenței paș
nice" — a arătat vorbitorul.

I P. C.

Chinez

mică generală din China este bună
în prezent, dar există și un număr
de dificultăți și probleme. S-a rele
vat că trebuie întărit rolul conducă
tor al partidului pentru a se garanta
realizarea sarcinii de ameliorare a
climatului economic, trebuie pus ac
centul pe disciplina de partid, ridi
carea capacității organizațiilor de
partid și pus în evidentă rolul mem
brilor de partid de a fi exemplu în
activitatea lor.
Au fost aprobate în principiu „Pro
gramul preliminar pentru reforma
prețurilor si salariilor" și o circulară
a C.C. privind „îmbunătățirea și în
tărirea muncii ideologice si politice
In întreprinderi".

Consiliul de Securitate al O.N.U. cere R.S.A. să pună
capăt imediat ocupării ilegale a Namibiei
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres).
— Reunit la cererea Zambiei, Con
siliul de Securitate al O.N.U. a abordat problema Namibiei în con
textul negocierilor cvadripartite pri
vind situația din acest teritoriu, ocupat ilegal In continuare de Repu
blica Sud-Africană. și al împlinirii
a zece ani de la adoptarea rezoluției
435 a cpnsiliului. Membrii Consiliu
lui de Securitate sînt profund preo
cupați cOnstatînd că, la un deceniu
de la adoptarea rezoluției, poporul
namibian nu și-a exercitat încă
dreptul său la autodeterminare și la
obținerea independenței — a decla
rat președintele consiliului. Pierre
Louis Blanc, în cadrul ședinței con
vocate pentru marcarea împlinirii a
zece ani de la aprobarea acestui do
cument al O.N.U.
Vorbitorul a cerut încă o dată Africii de Sud să se conformeze re
zoluțiilor pertinente ale Națiunilor
Unite, in special rezoluției 435 a
Consiliului de Securitate, și să co
opereze cu secretarul general al
O.N.U. pentru aplicarea ei imediată,
totală . și definitivă, De asemenea,
Consiliul de Securitate cere R.S.A.
să pună imediat capăt ocupării ile
gale a Namibiei, subliniind hotărirea acestui organ al Națiunilor Unite de a-și îndeplini responsabili
tățile ce îi revin de a sprijini inte
resele poporului namibian și aspira
țiile sale de pace, dreptate și inde
pendență.

nă armele, să beneficieze de am
nistie și să se integreze în viața
normală a țării.
COMUNICAT. R.D.P. Yemen șl
Sudanul au afirmat necesitatea
realizării solidarității arabe și spri
jinirii revoltei populației palesti
niene din teritoriile ocupate. In
tr-un comunicat comun difuzat la
încheierea vizitei întreprinse la
Aden de primul-ministru sudanez,
Sadiq El Mahdi, este exprimată
preocuparea față de încercările
vizind transformarea Mării Roșii
într-o zonă de tensiune și instabi
litate.

ALEGERE. Camera superioară a
Dietei japoneze a ales în funcția
de președinte al ei pe Yoshihiko
Tsuchiya, pină in prezent președin
te al fracțiunii Partidului Liber-

Președintele Consiliului de Secu
ritate a cerut statelor membre ale
organizației mondiale să acorde spri
jinul necesar secretarului general al
O.N.U. în eforturile de adoptare a
măsurilor administrative necesare
instalării Grupului de asistență al
Națiunilor Unite pentru perioada de
tranziție.
WINDHOEK 30 (Agerpres). — In
toate centrele industriale ale Na
mibiei s-a desfășurat o grevă gene
rală pentru a marca împlinirea unui
deceniu de Ia adoptarea de către
Consiliul de Securitate al O.N.U. a
rezoluției 435 privind acordarea in
dependenței acestui teritoriu.
HARARE 30 (Agerpres). — Vor
bind cu prilejul marcării a 10 ani
de la adoptarea rezoluției 435 a Con
siliului de Securitate, reprezentan
tul Organizației Poporului din Afri
ca de Sud-Vest in capitala Repu
blicii Zimbabwe a relevat că se im
pune cu necesitate decolonizarea în
acest an a teritoriului namibian. EI
a atras atenția opiniei publice inter
naționale că, deși negocierile cvadri
partite în problemele Africii austra
le au avansat data de 1 noiembrie
pentru începerea procesului inde
pendenței Namibiei, regimul rasist
de la Pretoria intenționează să re
curgă la diverse tactici pentru a-1
împiedica.

Democrat In parlamentul nipon.
Fostul președinte al Camerei Su
perioare, Masaaki Fujita, și-a dat
demisia din motive de sănătate.
CANDIDATURA. Partidul Liber
tății din Sri Lanka, din care fac
parte opt partide ale opoziției srilankeze, a desemnat-o pe Sirimavo

Plenara
C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 30 (Agerpres). — La
Moscova a avut loc, la 30 septem
brie. plenara Comitetului Central al
P.C.U.S. După cum transmite agen
ția T.A.S.S., în lumina hotărîrilor
celei de-a XlX-a Conferințe unio
nale a P.C.U.S., plenara a exami
nat propunerile Biroului Politic pri
vind reorganizarea aparatului de
partid și unele probleme de cadre.
La plenară a luat cuvîntul secreta
rul general al C.C. al P.C.U.S., M. S.
Gorbaciov.
A fost adoptată o hotărlre cu
privire la formarea comisiilor Co
mitetului Central al P.C.U.S. și re
organizarea aparatului
C.C. al
P.C.U.S.
Hotărîrea plenarei
însărcinează
Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. să
adopte măsurile practice pentru
crearea noii structuri a aparatului
C.C. al P.C.U.S. și a comitetelor de
partid locale.
Plenara a dat curs cererii unor
tovarăși de a fi eliberați din func
țiile ce le dețin, în legătură cu ie
șirea lor la pensie. Au fost eliberați
din funcția de membru al Biroului
Politic al C.C. al P.C.U.S. — An
drei Gromîko și Mihail Solomențev.
Piotr Demicev a fost eliberat din
funcția de membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., iar
Vladimir Dolghih și Anatoli Dobrlnin din funcția de secretar al C.C.
al P.C.U.S.
Plenara l-a ales pe Vladimir Med
vedev membru al Biroului Politic.
Viktor Cebrikov, membru al Birou
lui Politic, a fost ales și secretar
al C.C. al P.C.U.S. Aleksandr Vla
sov a fost ales membru supleant al
Biroului Politic. Au mai fost aleși
membri supleanțl ai Biroului Politic
Aleksandra Biriukova și Anatoli Lukianov. fiind eliberați din funcțiile
de secretari al C.C. al P.C.U.S.
Plenara — precizează T.A.S.S. —
l-a confirmat pe B. K. Pugo pre
ședinte al Comitetului controlului de
partid de pe lingă C.C. al P.C.U.S.,
funcție deținută anterior de M. So
lomențev.
Tot vineri a avut loc ședința Co
misiei
Centrale de Revizie a
P.C.U.S. După cum transmite agen
ția T.A.S.S., I. V. Kapitonov a fost
eliberat din funcția de președinte
al comisiei, tn legătură cu ieșirea
sa la pensie.

Convorbiri la nivel înalt

bulgaro-polone
SOFIA 30 (Agerpres). — La Sofia
au avut loc, vineri, convorbiri întră
Todor Jivkov, secretar general al
C.C. al P.C.B., președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, șl
Wojciech Jaruzelski, prlm-secretar
al C.C. al P.M.U.P., președintei®
Consiliului de Stat al R. P. Polone,
care a efectuat o vizită de lucru In
capitala bulgară. Au fost examinat®
perspectivele de dezvoltare a rela
țiilor bulgaro-polone pe toate planu
rile. precum și unele probleme al®
vieții internaționale actuale.
Cu prilejul vizitei, cei doi condu
cători de partid și de stat au semnat
documentul intitulat „Concepția pri
vind dezvoltarea colaborării econo
mice șt tehnieo-științlfice dintr®
R.P.B. și R.P.P. pînă In anul 2005
*
și „Programul de dezvoltare a co
laborării dintre P.C.B. și P.M.U.P.
In domeniile politic. Ideologic, al
științei și culturii pînă In anul 2000"
— transmit agențiile B.T.A. și P.A.P,

Acțiuni șl luări de poziție
împotriva desfășurării
de manevre militare
pe teritoriul
R. F. Germania
BONN 30 (Agerpres). — Reprezen
tanți ai partidelor politice și ai opi
niei publice vest-germane au pro
testat împotriva desfășurării de ma
nevre militare pe teritoriul țării. Arătînd că în cursul manevrelor „Au
tumn Forge-88“, recent încheiate,
s-au produs numeroase accidente,
soldate cu moartea a 8 persoane si
rănirea altor 250. Walter Kolbov, vi
cepreședintele Comisiei pentru pro
blemele apărării a Bundestagului. a
opinat că, prin caracterul lor. ase
menea demonstrații de forță contra
vin schimbărilor care au avut loc în
ultimul
timp în lume.
Intr-o
scrisoare
adresată
primului-ministru
al Bavariel.
doi deputați ai parlamentului acestui land
arată că în timpul recentelor mane
vre populația a fost, practic, tero
rizată și au fost produse daune con
siderabile culturilor agricole. La câ
teva zeci de milioane de mărci sînt
apreciate și daunele provocate de
tancuri agriculturii din nordul lan
dului Hessa. se arată intr-o scrisoa
re similară adresată ministrului apă
rării de un grup de deputați din
Bundestag.
In numeroase declarații șl rezolu
ții publicate în aceste zile în presă,
militanții pentru pace din R.F. Ger
mania arată că asemenea manevre
militare contribuie la destabilizarea
situației internaționale. în cursul lor
irosindu-se uriașe resurse materiala.

TOKIO 30 (Agerpres). — Forțele
aeriene de autoapărare ale Japoniei
desfășoară manevre militare în pro
priul spațiu aerian. Tot în această
săptămînă au avut Ioc manevre ma
ritime japoneze. Agenția China Nouă
informează că forțe aeriene si ma
ritime nipone vor participa în curînd la manevre militare comune cu
unități ale S.U.A.

-----------------------!
Bandaranaike candidatul lor la
alegerile prezidențiale ce vor avea
loc in luna decembrie. După cum
s-a anunțat anterior, din partea
partidului de guvernămînt —
Partidul Național Unit — va can
dida premierul Ranasinghe Premadasa.

EVOLUȚIA STAȚIEI ORBITALE „MIR". La 30 septembrie, coman
dantul echipajului de la bordul stației științifice orbitale, Vladimir Titov, și inginerul de bord, Musa Manarov, au marcat împlinirea a 285
zile de activitate in spațiul cosmic, în timp ce colegul lor, doctoriti-cosmonaut Valeri Poliakov, și-a încheiat prima lună la bordul stației
„Mir". Vineri, membrii echipajului au avut „ziua de control medical".
Apoi, s-a trecut la continuarea programului de cercetări și experimente
astrofizice și geofizice. Din cronica cosmică a zilei de vineri poate fi
reținută și telegrama de felicitare adresată de la bordul stației „Mir"
astronauților americani și specialiștilor de la N.A.S.A. pentru lansarea
cu succes a navetei spațiale „Discovery" și reluarea programului de
zboruri pilotate.
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