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Expresie a voințej comune de dezvoltare 
a prieteniei trainice și colaborării rodnice 
pe multiple planuri, în interesul reciproc, 

a/ cauze[ ^ciajismuluj și_ păcii, 
ier[ a început

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
li REPUBLICA DEMOCRATĂ GERMANĂ

lnîîlnire intre tovarășul Nicolae Ceausescu si tovarășul Erich Honecker PLECAREA DIN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre 
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a făcut, joi dimi
neața, o vizită tovarășului Erich 
Honecker, secretar general al Comi-

în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar genera] 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a fost oferit, joi, un dineu ofi
cial de către tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, președintele

Toastul tovarășului

Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului

Erich Honecker
Dragă tovarășe 
Erich Honecker, 
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc, In primul rînd, să vă 
mulțumesc călduros pentru cu
vintele de bun venit și aprecie
rile la adresa poporului român, a 
partidului și statului nostru, a 
mea personal, precum și pentru 
primirea ospitalieră pe care ne-ați 
rezervat-o.

La rindul meu, doresc — în 
■numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, al guvernului 
și al meu personal — să vă a- 
dresez dumneavoastră, conducerii 
de partid , și de stat, întregului 
popor prieten al Republicii Demo
crate Germane un călduros salut 
tovărășesc și cele mâi bune urări.

Vizita pe care o efectuăm în 
tara dumneavoastră constituie o 
nouă și elocventă expresie a tra
diționalelor relații de strînsă 
prietenie și colaborare dintre 
partidele și popoarele noastre, în
temeiate trainic pe nobilele prin
cipii ale socialismului și comunis
mului. Apreciem stadiul înalt al 
acestor relații și dorim ca ele să 
se dezvolte necontenit, să se afir
me tot mai puternic ca un exem
plu de relații între state socialis
te prietene, care conlucrează activ 
pentru edificarea noii orînduiri, 
pentru progres și pace în lume !

Noi apreciem că întîlnirile la ni
vel înalt, convorbirile pe care 
le-am purtat împreună au avut 
și au un rol deosebit în dezvol
tarea relațiilor dintre țările, parti
dele și popoarele noastre. Am 
convingerea că și actuala vizită se 
va înscrie ca un moment impor
tant în dezvoltarea — pe multiple 
planuri — a relațiilor noastre 
prietenești. De altfel, în cadrul 
convorbirilor pe care le-am în
ceput astăzi, am putut constata că 
•xistă largi posibilități pentru a 
asigura o dezvoltare și mai pu

tetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane.

Cei doi conducători de partid și 
de stat și-au manifestat satisfacția șl

Dineu
Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germano.

Au luat parte persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe conducătorul 
partidului și statului nostru în vizi
ta în R.D. Germană.

Au participat, de asemenea, mem
bri și membri supleanți ai Biroului. 
Politic, secretari ai C.C. al P.S.U.G., 

ternică a colaborării noastre poli
tice, economice, tehnico-științifice, 
precum și pe arena internațională.

Partidul, poporul nostru dau o 
înaltă apreciere realizărilor obți
nute de harnicul și talentatul 
dumneavoastră popor, sub condu
cerea Partidului Socialist Unit din 
Germania, în edificarea societății 
socialiste dezvoltate, în înfăp
tuirea hotărîrilor celui de-al 
XI-lea Congres al P.S.U.G. Ca 
prieteni apropiați și animați de 
aceleași nobile idealuri, ne bucu
răm sincer de succesele pe care 
le obțineți și vă dorim din inimă, 
dragi tovarăși, Partidului Socia
list Unit din Germania, poporului 
dumneavoastră și dumneavoastră 
personal, dragă tovarășe Erich 
Honecker, realizări tot mai mari 
în dezvoltarea socialistă a Repu
blicii Democrate Germane !

în ce privește țara noastră, în 
anii construcției socialiste — cu 
deosebire după Congresul al 
IX-lea al partidului, care a des
chis o epocă de mari înnoiri în 
toate domeniile — România a ob
ținut realizări remarcabile în edi
ficarea noii orînduiri. Pornind de 
la faptul că socialismul se reali
zează în condiții diferite de la o 
țară la alta, aplicînd ferm prin
cipiile și legitățile generale ale 
socialismului la condițiile concre
te din România, am trecut, încă 
de acum 20 de ani, la o serie de 
măsuri de perfecționare a organi
zării șl conducerii economiei, a 
tuturor sectoarelor de activitate. 
Am acordat, totodată, o mare în
semnătate dezvoltării democra
ției muncitorești-revoluționare, 
am creat și perfecționat noi forme 
democratice de participare nemij
locită a poporului la conducerea 
societății, înfăptuind astfel prac
tic teza științifică a construirii so
cialismului cu poporul și pentru 
popor. în prezent, întregul nostru 
partid, întreaga națiune acționea-
(Continnare în pag. a III-a) 

bucuria de a se reîntîlni, exprimind 
convingerea că noul dialog la nivel 
înalt va deschide noi perspective 
colaborării fructuoase, pe multiple 
planuri dintre partidele, popoarele 
și țările noastre.

oficial
membri ai C.C. al P.S.U.G., ai Con
siliului de Stat și ai Consiliului de 
Miniștri ale R.D. Germane, activiști 
de partid și de stat.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Berlin și ambasadorul R.D. 
Germane la București.

Au fost intonate imnurile de stat

Dragă tovarășe
Nicolae Ceaușescu, 
Dragi tovarăși români,

îngăduiți-mi, dragă tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă adresez, 
încă o dată, dumneavoastră și to
varășilor care vă însoțesc în Re
publica Democrată Germană, un 
salut foarte călduros.

în cadrul relațiilor dintre țările 
socialiste frățești, întîlnirile pe
riodice ale reprezentanților lor de 
frunte, în vederea efectuării unui 
schimb de opinii și de experiență, 
au devenit o practică bună. A- 
ceasta și-a dovedit eficiența și în 
relațiile noastre bilaterale. Astfel 
de întîlniri sint astăzi cu atît mai 
utile, cu cît în epoca nuclear-cos- 
mică apar probleme ale destinului 
întregii umanități, iar revoluția 
tehnico-științifică ridică multe 
sarcini și cerințe noi în fața parti
delor și statelor noastre.

Cu multă plăcere îmi aduc a- 
minte de vizita mea .în frumoasa 
dumneavoastră tară, cu aproape 
un an în urmă. Noua noastră în- 
tîlnire. aici, la Berlin, constituie o 
mărturie elocventă că relațiile 
noastre îndelungate, de prietenie, 
se dezvoltă în mod fructuos și 
continuu.

Dragi tovarăși,
Anul 1988 este un an în care, 

datorită politicii de pace, activă și 
bogată in inițiative, promovată de 
statele socialiste, datorită efortu
rilor opiniei publice largi din în
treaga lume, precum și a forțelor 
cu gîndire realistă din Occident, 
s-au putut obține progrese încura
jatoare cu privire la asigurarea 
păcii șl la intensificarea colabo
rării internaționale. Astfel, s-a 
conturat o cotitură spre mai bine 
în relațiile internaționale. A- 
ceasta își găsește expresia, de 
altfel, și în încheierea Tratatului 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. privind 
eliminarea rachetelor lor cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune.

întîlnirea, care a prilejuit efec
tuarea unui schimb de păreri asupra 
problemelor construcției socialiste în 
cele două țări, s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

ale Republicii Socialist? România și 
Republicii Democrate Germane.

In timpul dineului, desfășurat in
tr-o ambianță de caldă prietenie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Erich Honecker au rostit 
toasturi, urmărite cu deosebit inte
res și subliniate cu aplauze de cei 
prezenți.

Distrugînd o categorie întreagă de 
arme din cele mai moderne în 
condițiile unui control strict, s-a 
deschis omenirii — pentru prima 
dată — perspectiva reală de a 
trăi fără coșmarul unei catastrofe 
atomice. Această perspectivă nu 
trebuie, în nici un caz, din nou 
blocată. Dimpotrivă, trebuie între
prins totul ca, prin pași noi. pro
cesul de dezarmare să fie stabili
zat și făcut ireversibil. De aceea, 
nu trebuie admisă nici o stagnare 
în procesul de dezarmare. Sint 
necesare reducerea la jumătate a 
armelor strategice ofensive ale 
U.R.S.S. și S.U.A,, respectînd cu 
strictețe Tratatul privind apărarea 
antirachetă, diminuarea număru
lui și, în cele din urmă, încetarea 
experiențelor nucleare, interzi
cerea globală și distrugerea arme
lor chimice, înlăturarea armelor 
tactice nucleare, precum' și redu
cerea armamentelor convenționa
le și a forțelor armate — de la 
Oceanul Atlantic pînă la Munții 
Urali. în vederea soluționării 
acestor probleme, statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia 
au înaintat, în decursul acestui 
an, noi propuneri constructive, 
care nu pretind de la nimeni ac
țiuni anterioare și care sint în
dreptate spre o echilibrare a inte
reselor. Aceasta explică și marea 
rezonanță pe care o găsește pro
gramul nostru de dezarmare și 
destindere. El se bazează pe rațiu
ne și realism. La aceasta ar tre
bui să se gîndească și cei care țin 
în continuare la strategia descu
rajării nucleare și care lansează 
mereu noi planuri de înarmare și 
variante de modernizare a arma
mentelor.

Fiind o țară situată la linia care 
desparte cele două coaliții militare,
R.D.G. consideră de datoria ei să 
consolideze încrederea și securita
tea, promovînd inițiative de dezar
mare și relații constructive, de
(Continuare în pag. a HI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Roman, președintele Republicii So
cialiste România, a plecat, joi dimi
neața, in Republica Democrată Ger
mană, unde, la invitația tovarășului 
Erich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane, va 
efectua o vizită de lucru.

Conducătorul partidului și statului 
este însoțit de1 tovarășii Gheorghe

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost înmînat Ordinul „Karl Marx“

în cadrul unei ceremonii care a 
avut loc joi dimineața la sediul Co
mitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, i-a fost inminat, de către 
tovarășul Erich Honecker, secretar 

Cuvîntarea tovarășului 
Erich Honecker

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși și prieteni,

Am deosebita plăcere, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă înminez, cu ocazia vizitei 
dumneavoastră de lucru în Republica Democrată Ger
mană, cel mai înalt ordin al R. D. Germane — „Karl 
Marx". care v-a fost conferit cu prilejul împlinirii a 70 
de ani, la propunerea Biroului Politio al Comitetului 
Central al P.S.U.G. și a Prezidiului Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Germane.

Cinstim prin aceasta contribuția dumneavoastră la 
întărirea și dezvoltarea în continuare a prieteniei și 
colaborării dintre Partidul Socialist Unit din Germania 
și Partidul Comunist Român, dintre statele și popoarele 
noastre, legate frățește.

In același timp, exprimăm incă o dată convingerea 
noastră că aceste relații se vor dezvolta și adinei în
(Continuare in pag. a III-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Erich Honecker,
Stimați tovarăși și prieteni,

Doresc să exprim cele mai calde mulțumiri pentru 
înaltul Ordin „Karl Ma x‘, ce mi-a fost acordat aslăzi, 
a doua oară, precum și pentru aprecierile la adresa 
activității mele, de peste 55 de ani, in mișcarea mun
citorească, în lupta pentru libertatea, progresul și 
prosperitatea poporului român, pentru cauza socialismu
lui și păcii, precum și ca apreciere a contribuției la 
întărirea relațiilor de prietenie și colaborare dintre ță
rile, partidele și popoarele noastre.

Faptul că ordinul pe care mi l-ați decernat poartă 
numele întemeietorului socialismului științific constituie 
un simbol al solidarității dintre România și Republica 
Democrată Germană și dintre partidele noastre.

Aplicînd creator legitățile și adevărurile generale, uni
versal valabile ale materialismului dialectic și istoric la
(Continuare in pag. a HI- a)

Oprea, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-mlnistru al guvernului. Ion 
Stoian, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., de alte persoane ofi
ciale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat, Ia plecare, pe aeropor
tul Otopeni, de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al partidului, 

general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului .de Stat 
al Republicii Democrate Germane, 
Ordinul „Karl Marx", conferit prin 
decret al Consiliului de Stat al R.D. 
Germane cu prilejul celei de-a 70-a 
aniversări a zilei de naștere, pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea co

de membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, re
prezentanți ai unor instituții cen
trale, organizații de masă și obștești.

Erau de față Siegfried Anders, 
însărcinatul cu afaceri ad-lnterim al 
R.D. Germane la București, membri 
ai ambasadei.

Grupuri de pionieri, romăni șl din 
R.D. Germană, au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

La ora 9, aeronava prezidențială a 
decolat, îndreptîndu-se spre Berlin.

laborării dintre Partidul Socialist 
Unit din Germania și Partidul Co
munist Român, dintre Republica De
mocrată Germană și Republica So
cialistă România, la întărirea rela
țiilor de prietenie dintre popoarele 
celor două țări.
(Continuare in pag. a II!-a>
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TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P. C. R.
program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor

Partidul Comunist Român - inițiatorul și 

făuritorul democrației noastre socialiste

Valorificarea operativă a rezultatelor cercetării științifice 
-factor activ in modernizarea și creșterea eficienței economice 

=—— Dezbatere în unitățile de cercetare și producție din județul Neamț...... ......=

Tezele din aprilie pun In lumină 
cu putere adevărul că partidul co
munist este, in mod obiectiv, centrul 
vital al intregii activități economice, 
sociale și spirituale, centrul vital al 
națiunii. Partidul conduce din inte
riorul societății, participă direct la 
elaborarea și realizarea programelor 
de dezvoltare economico-socială, e- 
xaminează realitățile, stabilește și 
asigură punerea în practică a unor 
soluții imediate și de perspectivă, 
dinamizează întregul efort de edifi
care socialistă și comunistă a pa
triei. Rolul conducător al partidului, 
în concepția secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este înțeles ca o componentă struc
turală, vitală a întregului sistem 
democratic de organizare și condu
cere a societății noastre socialiste.

Democratizarea de fond a actului 
decizional, la toate nivelurile și in 
toate domeniile, a determinat reali
tatea pe care o constatăm și o trăim 
azi. aceea că politica partidului este 
politica întregului popor. „Făurirea 
socialismului, a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. înaintarea 
spre comunism — subliniază to
varășul Nioolae Ceaușescu — trebuie 
să se desfășoare împreună cu masele, 
cu întregul popor. Tot ceea ce reali
zăm trebuie să servească poporul, 
bunăstarea și fericirea sa“.

Legătura nemijlocită a partidului 
cti masele — temeiul și tăria de 
nezdruncinat a vieții noastre politi
ce și sociale — s-a concretizat în 
sistemul democrației muncitorești- 
revoluționare, conceput și pus în 
practică în anii care au urmat Con
gresului al IX-lea. Așa cum subli
nia secretarul general al partidului 
nostru, concomitent cu evoluțiile de 
fond, calitative ale societății, parti
dul iși perfecționează, la rindul său, 
capacitatea și forța de analiză și 
sinteză, de cunoaștere in profunzi
me a caracteristicilor și cerințelor 
fiecărei etape, obiectivele prioritare, 
mijloacele de înfăptuire a acestora, 
aspirațiile și trebuințele oamenilor, 
exigențele viitorului.

Dialogul partid-popor — așa cum 
o demonstrează și însuflețită dezba
tere a Tezelor din aprilie — se con

stituie. In toate împrejurările, fntr-o 
dezbatere vie, de lucru, în cadrul 
căreia se cristalizează și se perfec
ționează obiective, soluții, inițiative. 
Cu o mare claritate și temeinică ar
gumentare politică și științifică, Te
zele din aprilie — document progra
matic al comuniștilor, al Întregului 
nostru popor — scot în evidență ca
racterul legic, obiectiv, al conducerii 
societății de către partid, rolul său 
determinant in asigurarea dezvoltă
rii superioare a socialismului și co
munismului in țara noastră, în ca
drul determinat de procesul revolu
ționar. novator, neîntrerupt.

Partidul nostru, condus cu excep
țională clarviziune de secretarul său 
general, și-a propus ca unul dintre 
obiectivele strategice de prim ordin 
promovarea și consolidarea continuă 
a principiului muncii și conducerii 
colective la nivelul întregii socie
tăți. Au fost constituite și validate 
de practica politică o serie de foru
muri reprezentative, la scară națio
nală, cum ar fi : Congresul consilii
lor populare, Camera legislativă a 
consiliilor populare, Congresul edu
cației politice și al culturii socialis
te, Congresul agriculturii, Congresul 
consiliilor oamenilor muncii și Con
siliul Național al Oamenilor Muncii. 
Larg reprezentativ, cu un rol deter
minant in cuprinderea intregii na
țiuni in sistemul democrației direc
te este Frontul Democrației și Uni
tății Socialiste, expresia organizato
rică a unității politice a poporului 
in jurul partidului.

în acest context capătă valori noi, 
de mare însemnătate și eficiență 
imediată și de perspectivă, aprecie
rile și orientările cuprinse in Tezele 
din aprilie, aprecieri și orientări ce 
stabilesc atribuții și funcții de tot 
mai mare amploare organismelor 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare, ale autoconducerii și autoges- 
tiunii economieo-financiare, precum 
și organelor statului în realizarea 
deplină a obiectivelor strategice de 
dezvoltare multilaterală a țării.

Rolul determinant al partidului in 
constituirea, funcționarea și perfec
ționarea întregului sistem al demo
crației muncitorești-revoluționare 
decurge din și se afirmă în dinamica 
mereu înnoitoare a societății ; el 
este rezultatul evoluției dialectice, 
revoluționare, caracteristică organis
mului politico-social in ansamblul 
său. în concepția partidului, a se
cretarului 8ătl general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sistemul demo
cratic din țara noastră, original, 
unic In felul său, asigură participa
rea tuturor cetățenilor la elaborarea 
și traducerea in viață a politicii in
terne și externe, creează cadrul op
tim pentru manifestarea voinței po
porului de a inainta neabătut pe ca
lea construirii socialismului și co
munismului. In cadrul sistemului u

nitar al democrației noastre socia
liste, partidul — ca adevărat nucleu 
prin care se asigură socializarea și 
punerea in operă a puterii poporu
lui — nu se substituie, nu înlocuieș
te formele insțituțjonalizate de ac
tivitate a maselor, fie că este vorba 
de organele statului, fie de cele ale 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare, funcțiile și răspunderile fiind 
exact stabilite. în expunerea cu pri
vire la perfecționarea activității or
ganizatorice, ideologice și politico- 
educative, in vederea creșterii rolu
lui conducător al partidului in în
treaga viață economico-socială, to
varășul Nicolae Ceaușescu trasează 
contururi ferme rolului partidului in 
sistemul complex a! conducerii so
cietății : „Fiind partid de guvernă- 
mînt, partidul nostru poartă întreaga 
răspundere pentru realizarea pla
nurilor și programelor de dezvoltare 
economico-socială. în acest cadru, 
fiecare organizație de partid are răs
punderea realizării tuturor planuri
lor și programelor, a bunei desfășu
rări a intregii activități. Delimitarea 
și precizarea răspunderilor organe
lor de partid și de stat constituie o 
parte inseparabilă a funcționării 
conducerii pe baza autoconducerii 
și autogestiunii".

Această teză originală, de mare 
valoare teoretică și practică, iși gă
sește o deosebit de fertilă aplicare 
in etapa actuală și în perspectiva e- 
voluției ascendente a societății so
cialiste românești. într-o asemenea 
viziune revoluționară, novatoare, 
răspunderea politică și socială est : 
concepută ca un tot unitar ; atribu
țiile și funcțiile organelor de partid 
și de stat, organelor democrației 
muncitorești-revoluționare, răspun
derile, clar delimitate, reprezintă o 
unitate dialectică a conducerii știin
țifice si a democrației muncitorești- 
revoluționare. Organele și organis
mele statului, ale democrației mun
citorești-revoluționare răspund direct 
de buna gospodărire și realizare a 
planurilor și' programelor din sec
toarele în care iși desfășoară acti
vitatea. Ele trebuie să înțeleagă că 
poartă răspunderea în fața partidu
lui. a poporului și trebuie să dea 
socoteală de felul cum iși desfășoară 
activitatea.

Partid de masă, al întregului po
por, partidul nostru comunist, con
dus cu strălucire și înaltă consec
vență revoluționară de secreta
rul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, luptător consec
vent pentru înaltele idealuri ale so
cialismului și comunismului, se con
stituie in adevărat centru vital al 
sdcletății noastre, intr-un organism 
viu care degajă în permanență o 
energie clocotitoare, stimulează, an
trenează masele la înfăptuirea mari
lor obiective cuprinse în Programul 
partidului, asigură țuncțlonarea ton- 
tinuă a sistemului democrației mun
citorești-revoluționare, a ^sistemului 
de conducere democratică a societă
ții noastre socialiste.

ProJ. univ. Bratti PĂUN

înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare econo
mico-socială a patriei în acest cincinal și în 
perspectivă, formulate de Congresul al XIII-lea 
și de Conferința Națională ale partidului, îndeo
sebi modernizarea producției și trecerea la dez
voltarea intensivă, sînt indisolubil legate de creș
terea rolului științei, de aplicarea în toate dome
niile de activitate a celor mai noi cuceriri ale

științei și tehnicii. în Expunerea prezentată la 
ședința Comitetului Politie Executiv al C.C. 
a! P.C.R. de la sfirșitul lunii aprilie a.c., 
secretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, sublinia că în această 
perioadă este necesar să se acorde mai multă 
atenție înfăptuirii programelor de cercetare și, 
mai cu seamă, introducerii mai rapide in produc

ție a cuceririlor științei și tehnicii moderne in 
toate domeniile.

în lumina acestor cerințe, ziarul a organizat o 
anchetă-dezbatere în județul Neamț, în cadrul 
căreia interlocutorii au relevat atît necesitatea 
unei mai ample angajări a cercetării în rezolva
rea unor probleme prioritare ale producției, cit 
și a rezultatelor cercetării, a tot ceea ce inseamnă 
nou și experiență înaintată.

Străveche vatră de istorie și civi
lizație românească, județul Neamț 
se distinge in prezent ca unul din 
reperele ce depun mărturie despre 
capacitatea de creație științifică și 
tehnică a poporului nostru. împle
tind dragostea pentru cultură cu pa
siunea pentru noul științific și teh
nologic, oamenii acestor locuri au 
ințeles că progresul real al societății 
iși trage seva din capacitatea nova
toare a științei și progresului teh
nic. Chșva jaloane ale pasiunii pen
tru nou a cercetătorilor, inginerilor, 
tehnicienilor și muncitorilor din 
această zonă a țării ni le oferă ing. 
Mihai Roman, secretar al Comite
tului județean Neamț al P.C.R. : 
„Preocupările partidului și statului 
nostru pentru afirmarea creației teh- 
nico-științifice originale au avut 
drept coordonate fundamentale or
ganizarea și in județul nostru a unei 
vaste rețele de cercetare. în anii care 
au trecut dc la Congresul al IX-lea 
al partidului, in județul Neamț s-au 
creat importante unități de cercetare 
in domeniul chimiei, agriculturii, 
medicamentelor, biologiei, in care 
lucrează peste 2 000 de cer
cetători și aiți oameni ai muncii. 
S-au constituit, de asemenea, nu
clee de cercetare și proiectare pe 
lingă marile platforme și unități in
dustriale, In care sint. cuprinși cei 
mai buni specialiști, cele mai bune 
cadre tehnice, muncitori eu înaltă 
calificare.

Prioritățile impuse de noua re
voluție tehnico-științifică. prevăzute 
de documentele Congresului a! XIII- 
lea al partidului, vizează, după cum 
menționează, de altfel, și Tezele din 
aprilie, asigurarea in acest cincinal 
a intensificării cercetării științifice și 
introducerii progresului tehnic în ve
derea sporirii eficienței activității 
economice. In acest sens, in toate 
unitățile economice, sub directa în
drumare a organelor și organizațiilor 
de partid, au fost elaborate progra
me amănunțite ce cuprind soluții 
concrete pentru creșterea mai rapidă 
a eficienței economice, sporirea pro
ductivității muncii, reducerea costu
rilor de producție, a consumurilor 
materiale și energetice, utilizarea in
tensivă a fondurilor fixe și ridicarea 
rentabilității".

în legătură cu aceste aspecte și în 
primul rind cu necesitatea derulării 
operative și creșterii eficienței cer
cetării științifice am solicitat, în 
continuâre, opinia altor interlocutori. 
Iată ce ne-a spus in acest sens dr. 
ing. Savel Matache, directorul Cen
trului de cercetări pentru fibre chi
mice din Săvinești : „După opinia 
mea. factorul material și uman joacă 
urt rol hotărîtor In derularea orică
rei cercetări științifice. Apoi, colabo
rarea cu beneficiarii și urmărirea 
consecventă, zi de zi. a evoluției re
zultatelor in producție sînt. de 
asemenea, alți factori care ajută la 

obținerea maximului de eficiență 
in activitatea de cercetare. în pri
vința colaborării cu beneficiarii pot 
spune că relațiile pe care Ie avem 
statornicite cu cadrele de conducere, 
cu specialiștii și cu muncitorii de pe 
platforma Combinatului de fibre sin
tetice din Săvinești, cu care, de 
altfel, sintem vecini, ne-au ajutat de 
fiecare dată la soluționarea opera
tivă, eficientă a temelor incluse in 
programele noastre de cercetare. 
Dacă cu cinci ani in urmă, in pla
nurile noastre de cercetare erau cu
prinse in jur de 20 de teme de cer
cetare, în prezent numărul acestora 
ajunge aproape la 60 ; numai în in
tervalul 1967—1988 s-au elaborat și 
aplicat 53 de tehnologii noi, s-au în
registrat peste 160 de invenții din 
domeniul tehnopolimerilor, firelor 
chimice, produselor organice de sin
teză etc. Am putea insă realiza și 
mai mult. Aceașta impune, în primul 
rind, o bază materială adecvatăț care 
nu a evoluat proporțional cu cerin
țele pe care le pune la ora actuală 
dezvoltarea unei producții moderne, 
eficiente. Am in vedere atît rea
lizarea unor noi piloți de cer
cetare, cit și dotarea cu aparatură 
de măsură și control cu performanțe 
superioare. Din aceste cauze, multe 
din temele noastre de cercetare s-au 
desfășurat pe perioade destul de 
lungi".

Referindu-se la unele aspecte me
nite să contribuie la accelerarea 
proceselor de transfer și valorifica
re a rezultatelor cercetării in pro
ducție, in general a experienței îna
intate. directorul Combinatului de fi
bre sintetice Săvinești, ing. Gheor- 
ghe Țepeș, a făcut următoarea ob
servație : „Orice întreprindere re
prezintă un univers tehnic, fiecare 
din compartimentele sale fiind sus
ceptibil de înnoire. însumind toa
te posibilitățile de transfer teh
nologic (deci de generalizare) exis
tente la un moment dat, s-ar ob
ține un indice care ar exprima ni
velul maxim de tehnicitate al unei 
întreprinderi. Folosirea acestui indi
cator ar permite întreprinderii să-și 
stabilească o strategie cit mai rațio
nală în ce privește înnoirea, in func
ție de obiectivul său permanent : 
asigurarea competitivității produselor 
și a rentabilității. Alcătuirea unui 
tablou general al posibilităților de 
înnoire la nivelul unei întreprinderi 
ar constitui cadrul de referință pen
tru determinarea acelor sectoare în 
care unitatea respectivă trebuie să 
inoveze, deci să-și mențină avanta
jele comparative in domeniul tehno
logic și să-și asigure desfacerea pro
duselor in condiții de eficientă, lată 
de ce consider că principalul factor 
decizional fn procesul de asimilare, 
dar mai ales de generalizare a unei 
tehnologii trebuie să fie întreprin
derea. Accentuarea rolului decizio

nal al întreprinderilor, în deplin 
acord cu concepția pe care se fun
damentează mecanismul economico- 
financiar și cu orientările subliniate 
de secretarul general al partidului in 
Tezele din aprilie, nu ar diminua cu 
nimic rolul planului ca instrument 
de dirijare a proceselor economice. 
Dimpotrivă, l-ar potența, i-ar asigura 
noi elemente calitative. Prin plan ar 
Urma să fie sprijinite solicitările 
formulate de întreprinderi, să se 
asigure o corelare a diverselor sec
toare economice, deopotrivă cu o- 
rientarea de largă perspectivă a uni
tăților productive in funcție de evolu
țiile previzibile ale științei și tehni
cii moderne. Avind la bază interesul 
utilizatorilor, al întreprinderilor, be
neficiind de o fundamentare judici
oasă, orientată și susținută eficient 
prin pirghiile planului, activitatea 
de implementare și generalizare a 
progresului tehnic ar dobindi o mai 
mare extindere, efectele practice ar 
fi cu mult amplificate, iar resursele 
de creativitate — valorificate supe
rior".

Ce alte elemente ar putea accelera 
procesul de generalizare a noului 
științific și tehnologic in întreprin
deri? Iată, în continuare, opinia ing. 
Ștefan Mangu, directorul întreprin
derii de țevi din Roman : ..O radio
grafiere dinamică a situației tehnice 
a unei Întreprinderi de genul celei 
de care amintea mai înainte to
varășul director Tepeș ar permite, 
fără îndoială, precizarea acelor 
puncte ale procesului tehnologic in 
care se poate opta pentru preluarea 
și generalizarea unor soluții exis
tente. O asemenea analiză presupune 
insă existența și utilizarea unei so
lide bănci de dale tehnico-științifice. 
Este limpede că centralizarea infor
mațiilor tehnico-științifice, in con
dițiile multiplicării lor în ritm ex
ponențial, nu se poate realiza prin 
fișe, prin întocmirea unor cataloage 
de produse, fie ele la nivel de ra
mură. sau prin schimburi de expe
riență intre specialiști, simpozioane, 
saloane de inventică etc., oricit de 
bine ar fi organizate aceste acțiuni. 
Iată de ce consider că este absolut 
necesar să se creeze o bancă de date 
în domeniul cercetării științifice, 
tehnologiei, inventicil. prin utili
zarea mijloacelor informatice mo
derne. a calculatorului, a informati
cii distribuite. Numai în acest fel, 
după cum o dovedește și practica 
altor țări, se poate realiza o corelare 
rapidă a tuturor informațiilor din 

Așadar, actul de creație științifică nu reprezintă numai cunoaștere 
sistematic organizată, ci este in egală măsură și atitudine. O atitudine 
profund angajată in practica economică și socială, așa cum a subliniat 
cu claritate secretarul general al partidului in Tezele pentru plenara 
C.C. al P.C.R. O atitudine care trebuie să caracterizeze activitatea tuturor 
oamenilor muncii in actuala etapă de dezvoltare intensivă, calitativ su
perioară a economiei naționale.

Vlaicu RADU

teritoriul național, tratarea infor
matică a acestui material, controlul 
permanent al gradului de uzură 
morală a cunoștințelor, accesul 
operativ al beneficiarilor la infor
mații. Aceasta ar fi, după opinia 
mea, una din căile nu numai de a 
accelera procesul de valorificare a 
experienței Înaintate și valoroase, ci 
și de a influența direct și cu efecte 
ma.iare in planul eficienței eco
nomice Însuși actul creației științifice 
și tehnologice".

Iată și o altă părere exprimată de 
dr. ing. Emil Marcoci, directorul în
treprinderii forestiere de exploatare 
și transport Piatra Neamț, una din 
unitățile cu cel mai mare număr de 
invenții și inovații din județ : „De
sigur, eficiența activității de cerce- 
tare-proiectare-producție este deter
minată de mulți factori. Unii dintre 
aceștia au fost deja amintiți. Eu 
mi-aș permite să afirm că, din tot 
ce s-a spus pină acum, predominant 
este totuși factorul uman. Realita
tea este că miza progresului teh- 
nico-științific, miza strategiei nou
lui se hotărăște și Înfăptuiește la 
fiecare loc de muncă — și aceasta nu 
numai în virtutea adevărului că 
practic fiecare om al muncii poate 
crea, inova, perfecționa, ci mai ales 
pentru că multiplele ipostaze de pro
movare și asimilare a noului sint 
condiționate de acel ceva ce se chea
mă „climatul noului". înainte de a 
fi o problemă de capacitate, de ori
entare planificată, de calități indivi
duale sau colective, noul este in pri
mul rind și in mod fundamental o 
problemă de climat, de receptivitate, 
de atitudine și răspundere; or. toate 
aceste atribute sint legate de om, de 
colectivul în care acesta muncește. 
Un asemenea climat dorim să in
staurăm și în unitatea noastră. Fap
tul că numai la nivelul anului 1988 
sint brevetate 59 de invenții și avem 
64 de dosare cu propuneri de inven
ții depuse la Oficiul de Stat pentru 

, Invenții și Mărci, că prin cercetări 
proprii, minuțioase și îndelungate, 
prin perseverență și pasiune am-reu
șit cu forțe proprii, cu inginerii și 
muncitorii noștri, să găsim soluții de 
a valorifica integrei masa lemnoasă, 
inclusiv partea din biomasa care 
pină nu de mult se arunca, ne face 
să credem că am găsit calea de a 
instaura acel climat care încurajează 
căutarea și afirmarea noului. -Omul 
sfințește locul» este un proverb care 
cuprinde multă înțelepciune și el 
este mai actual ca oricind".

REZULTATELE IN MUNCĂ, IN iNUEPLINIREA PLANULUI
Pornind de Io adevărul potrivit căruia 

criteriul -fundamental de apreciere o mun
cii de partid, a modului in care ac
ționează comuniștii i! constituie rezultatele obți
nute în îndeplinirea planului economie, In toate 
celelalte domenii, secretarul general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, subliniază 
în Tezele din aprilie că problemele noi, com
plexe care se pun in octuala etapă de dezvol
tare a patriei noastre cer ca in întreaga activi
tate de partid să se imprime ur> spirit revolu
ționar in gindire ți acțiune practică, un puternic 
spirit de ordine și disciplină, o mare răspundere 
revoluționară pentru a asigura mersul ferm îna
inte in toate domeniile vieții sociale ți, in pri
mul rind, in producția mat^ialâ. Toate acestea 
solicită din partea organelor și organizațiilor de 
partid să-și îmbunătățească stilul ți me
todele de muncă, ostfel incit ele să esiqure in 
permanență cuprinderea, abordarea și soluțio

narea 'eu maximă operativitate și răspundere a 
tuturor problemelor ce apar pe parcursul reali
zării planului - In unitățile industriale, agricole, 
de construcții și din alte ramuri ale economiei 
poționale - intervenind prompt pentru preveni
rea și înlăturarea qrabnică o oricăror stări de 
lucruri negative.

Pentru a ilustra modul în care organele și 
orqcnizațiile de partid, comuniștii iși pun în va
loare capacitatea lor politică și organizatorică.

în consens cu cerințele formulate în Tezele din 
aprilie, în vederea mobilizării colectivelor de 
oameni ai muncii la îndeplinirea planului pe 
acest an și pregătirii unui start buh al produc
ției industriale șl agricole pentru anul viitor, 
publicăm in numărul de astăzi al ziarului o 
parte din răspunsurile primite de la secretari 
de partid, prin intermediul corespondenților noș
tri județeni, cărora le-om adresat următoarele 
întrebări :

Cu ce bilanț se prezintă organizația comuniștilor, oamenii muncii din în
treprinderea, orașul sau municipiul unde activați ?

Ce acțiuni concrete - politice și organizatorice - a inițiat organizația 
de partid pentru a determina obținerea acestor rezultate ?

La ce concluzii ați ajuns pentru eliminarea neajunsurilor din stilul de 
muncă, pentru perfecționarea în viitor a activității de partid ?

Comănești: Exigența
Dumitru Potoroasă, secretar a! co

mitetului orășenesc de partid : „Co
muniștii. toți oamenii muncii din o- 
rașul Comănești, județul Bacău, au 
dezbătut cu Înalt spirit de răspun
dere Tezele din aprilie, care au de
venit de atunci un document de refe
rință pentru întreaga noastră activi
tate. Cit privește bilanțul sintetic al 
activității economice desfășurate de 
colectivele de oameni ai muncii, sub 
conducerea nemijlocită a comitetului 
orășenesc de partid, putem spune că 
este pozitiv. La producția marfă-in- 
dustrială, toate cele 11 unități eco
nomice din orașul nostru și-au de
pășit prevederile de plan pe pri
mele 10 luni cu aproape 75 milioa
ne lei, în condițiile creșterii produc
tivității muncii, indicator care a fost 
depășit cu 2 la sută față de plan, și ă 
reducerii cheltuielilor materiale cu 
14,4 lei la mia de lei producție- 
marfă. Rezultate bune s-au obținut 
și in domeniul investițiilor. Toate 
capacitățile planificate pentru aceas
tă perioadă au fost puse în func
țiune conform graficelor. Au fost 
terminate totodată toate cele 230 de 
apartamente planificate pe primele 
10 luni. De asemenea, am reușit să 
creștem cu peste 12 la sută valoa
rea exportului efectiv față de a- 
ceeași perioadă ă anului trecut, ob- 
ținind și o depășire de 2 la sută a 
planului pe 10 luni.

Aceste rezultate au fost în bună 
parte determinate de faptul că în 

controlului de partid 
centrul preocupărilor, comitetul o- 
rășenesc de partid, organele și or
ganizațiile de partid din unitățile 
industriale au situat cu mai multă 
fermitate prioritățile economice, iar 
acțiunile și demersurile in această 
direcție au fost conduse cu mai 
multă consecvență. Astfel, în urma 
unor studii și controale, comitetul 
orășenesc de partid a inclus in pla
nurile sale din lunile mai și iulie 
măsuri pentru întărirea capacității 
politico-organizatorice a organizații
lor de partid din combinatul de pre
lucrare a lemnului, întreprinderea 
minieră, unitatea forestieră de ex
ploatare și transport, termocentrala, 
in vederea mobilizării oamenilor 
muncii la realizarea și depășirea sar
cinilor de plan. In acest sens, con
siliile de control muncitoresc al ac
tivității economice și sociale din ca
drul comitetelor de partid din a- 
ceste întreprinderi au efectuat mai 
multe studii care au contribuit la 
punerea in valoare a rezervelor e- 
xistente. Totodată, a fost intensifi
cat controlul asupra modului în care 
comuniștii iși îndeplinesc sarcinile 
de partid încredințate, îndeosebi 
cei învestiți cu funcții de răspun
dere, cărora Ii s-a cerut să rapor
teze In adunările de partid des
pre activitatea pe care o des
fășoară. La nivelul biroului comite
tului orășenesc de partid se ur
mărește zilnic producția de cărbune, 
energie electrică, mobilier, precum 

și consumurile de energie electrică, 
termică și gaze. Tot zilnic urmă
rim realizările la export, precum și 
încadrarea in stocurile normate de 
materii prime, materiale și produse 
finite, organizînd săptărnînal anali
ze operative acolo unde situația o 
impune, adoptind măsuri concrete 
pentru înlăturarea dificultăților.

Principala concluzie pe care a 
tras-o comitetul orășenesc de partid, 
activul său de bază constă in con
vingerea dobindltă că atunci cind se 
militează cu perseverență pe linia 
conștientizării oamenilor muncii, 
cind acestora li se explică, sub cele 
mai diferite forme, sensul major și 
rațiunile fundamentale ale diferite
lor hotărîri de partid șl legi ale ță-

Băilești: Cu mai
Constantin Dumitru, secretar al 

comitetului orășenesc de partid : 
„In derularea activității economice 
din perioada care a trecut din a- 
cest an și pină la apropiata plena
ră a Comitetului Central al parti
dului, oamenii muncii din orașul 
Băilești, județul Dolj, au obținut 
importante succese în toate dome
niile de activitate. Printre altele, 
sarcinile de export „la zi" au fost 
depășite cu aproape 5 milioane de 
lei, cele privind productivitatea 
muncii cu 2 400 lei pe om al mun
cii, cheltuielile totale la o mie lei 
producție-marfă au fost reduse cu 
8,9 lei, în timp ce cheltuielile ma

rii, el se mobilizează cu mai mul
tă răspundere și obțin rezultate su
perioare. Am ințeles că din acest 
punct de vedere mai avem încă mul
te de făcut pentru a răspunde e- 
xigențelor reieșite din Tezele pen
tru apropiata plenară a Comitetu
lui Central al partidului nostru. Am 
ajuns, de asemenea, la concluzia câ 
pe linia întăririi disciplinei de 
partid și a disciplinei muncii, tre
buie acționat mai hotărlt, acesta ră- 
tninind un obiectiv permanent al ac
tivității noastre, deoarece numai cu 
oameni bine pregătiți politico-ideo
logic, desfășurind o activitate bine 
organizată și sistematic controlată 
pot fi obținute rezultate tot mai 
bune In toate domeniile".

multă fermitate
teriale de producție au fost dimi
nuate cu 16 lei. Investițiile au fost 
realizate în proporție de 104,2 la 
sută. în primele 10 luni ale aces
tui an, unitățile agricole din oraș 
au livrat la fondul centralizat al 
statului peste 70 000 tone cereale, 
semințe de legume, soia și sfeclă 
de zahăr și altele.

Pentru a obține aceste rezul
tate. comitetul orășenesc de partid 
și-a sporit răspunderea in exer
citarea atribuțiilor sale pornind 
de Ia sublinierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu făcută în Tezele 
din aprilie, potrivit căreia Îndepli
nirea de către partid a rolului de 

forță politică conducătoare presu
pune implicarea activă a fiecărei or
ganizații, a organelor" de partid, a 
fiecărui membru al partidului în în
făptuirea politicii partidului, în des
fășurarea în cele mai bune condiții 
a activității din toate domeniile. în 
acest sens, pe baza unui program, 
la întreprinderile de celule electri
ce, mecanică și de piese turnate, 
precum și in toate celelalte unități, 
comitetul orășenesc de partid a or
ganizat dezbateri ample, aprofunda
te asupra conținutului. Tezelor din 
aprilie. Cu aceste prilejuri, au fost 
făcute numeroase propuneri și su
gestii vizind mai buna folosire a 
capacităților de producție, organiza
rea superioară a muncii, utilizarea 
rațională a resurselor materiale, îm
bogățirea programelor de moderni
zare a producției. întărirea spiritu
lui de răspundere, a ordinii și dis
ciplinei in îndeplinirea Îndatoririlor 
profesionale, in onorarea sarcinilor 
de partid.

în practica muncii comitetului o- 
rășenesc de partid un loc deosebit 
îl ocupă analizele Ia fața locului. De 
exemplu, la întreprinderea mecani
că, biroul comitetului orășenesc de 
partid a analizat, împreună cu mem
brii consiliului oamenilor muncii, 
problemele cele mal stringente cu 
care se confruntă colectivul de mun
că, o importanță aparte acordîn- 
du-se modernizării producției și fo
losirii eficiente a timpului de lu
cru. Asemenea analize la fața lo
cului au fost organizate și la între
prinderea de celule electrice și co
operativa meșteșugărească „Victo
ria". La întreprinderea de piese 
turnate, unde apăruseră probleme de 
calitate, a fost organizată o consfă
tuire de lucru privitoare la îmbună
tățirea radicală a muncii în aceas
tă privință. Pe baza concluziilor 
desprinse a fost stabilit un program 
clar de măsuri, cu termene și res
ponsabilități concrete, a cărui mate
rializare este urmărită nemijlocit de 
comitetul orășenesc de partid.

Am ajuns la concluzia, pe baza 
muncii desfășurate pină acum, că 
trebuie să fim mai fermi în com
baterea rutinei, inerției care se mai 
manlfeștă în munca organizațiilor de 
partid de la I.A.S. și complexul de 
creștere a porcinelor, la întreprin
derea de piese turnate și din alte 
unități. în acest scop, comitetul o- 
rășenesc de partid va acționa în 
direcția ridicării la un nivel cali
tativ superior a întregii activități 
desfășurate de organele și organi
zațiile de partid din unitățile eco
nomice ale orașului, perfecționării 
permanente a stilului șl metodelor 

lor de muncă, pentru asigurarea unei 
Înalte răspunderi și exigențe in con
ducerea vieții economico-sociale a 
localității, in toate colectivele de 
muncă. Totodată, comitetul orășe
nesc de partid va insista ca orga
nele și organizațiile de partid din 
unitățile economice să acorde o mai 
mare atenție sprijinirii. îndrumării 
organizațiilor de masă și obștești, a

Isaccea: Sprijin
Ion Vasile, secretar al comitetu

lui orășenesc de partid : „Sub 
impulsul ideilor și orientărilor cu
prinse in Tezele din aprilie, orga
nele șl organizațiile de partid din 
orașul Isaccea, județul Tulcea, și-au 
perfecționat continuu activitatea, an- 
trenind colectivele de oameni ai 
muncii la realizarea integrală a sar
cinilor de dezvoltare in profil te
ritorial. Rezultatele la zi o atestă ; 
prevederile planului au fost de
pășite cu 1,5 la sută, livrin- 
du-se suplimentar economiei impor
tante cantități de produse. Planul la 
investiții a fost depășit cu 10,9 la 
sută, cel la desfacerile de mărfuri cu 
1,3 la suta, iar valoarea serviciilor 
prestate populației și a produselor 
de industrie mică realizate suplimen
tar depășește 6 milioane lei.

Acest bilanț incorporează efortul 
de autoperfecționare depus de toa
te colectivele de muncă din oraș, 
sub conducerea organelor și orga
nizațiilor da partid. Am pornit, 
practic, de la necesitatea perfec-- 
ționării stilului nostru de muncă. 
Astfel, în programarea analizelor și 
controalelor tematice am insistat a- 
supra problemelor prioritare, urmă
rind să ajutăm concret consiliile oa
menilor muncii în soluționarea prac
tică a acestora. Am deplasat deci 
centrul de greutate al activității 
noastre direct in unitățile economi
ce. Iată un exemplu. Filatura de 
bumbac Isaccea nu-șl realiza ritmic 
sarcinile de plan, se confrunta cu 
greutăți in asigurarea materiei pri
me. Plenara comitetului orășenesc 
de partid desfășurată chiar la fi
latură s-a transformat intr-o anali
ză temeinică a potențialului de care 
dispune unitatea pentru depășirea 
greutăților, stabilîndu-se măsuri po- 
litieo-organlzatorice concrete. O ac
țiune asemănătoare a fost organizată 
și la cooperativa agricolă de produc
ție Isaccea, unde, de mai mult timp, 
nu se aplicau in practică programele 
de modernizare a zootehniei, nu se 
respectau întru totul tehnologiile pe 
culturi. Membrii comitetului de 
partid din C.A.P., ai consiliului de 

organismelor de conducere colectivă 
pentru afirmarea tot mai puternică 
a democrației noastre muncitorești- 
revoluționare, asigurind participarea 
largă a oamenilor muncii la condu
cerea tuturor domeniilor de activi
tate, ca și la îndeplinirea planului pe ! 
acest an și asigurarea tuturor con- I 
dițiiior desfășurării producției in [ 
anul viitor".

concret, eficient
conducere, șefii de fermă au vizi
tat unități fruntașe din consiliul 
unic agroindustrial, au purtat dis
cuții, au stabilit și aplicat apoi mă
suri, astfel Incit, acum, sectorul zoo
tehnic este complet modernizat, pro
ducția de lapte pe cap de vacă a 
crescut, la cultura mare producțiile 
obținute sint net superioare celor 
din anul trecut, iar la struguri co
operativa din Isaccea a obținut cea 
mai mare producție din județul Tul
cea.

O atenție sporită am acordat mun
cii politico-educative. în acest sens, 
o analiză efectuată în plenara co
mitetului orășenesc a reliefat fap
tul că învățămintul politico-ideolo
gic din unele organizații nu este an
corat în problematica concretă din 
unități, dezbaterile sînt prea genera
le, lipsite de finalitate. Cauza ? Slaba 
pregătire a unor propagandiști. La 
instruirea acestora, desfășurată in 
pregătirea deschiderii noului an de 
invățămint politico-ideologic, s-au ur
mărit eliminarea neajunsurilor, per
fecționarea intregii munci' politico- 
educative.

In lumina cerințelor Tezelor din 
aprilie și reconslderînd autocritic ac
tivitatea pe care a desfășurat-o, co
mitetul orășenesc de partid, por- 

‘nind de la convingerea că rezulta
tele obținute nu oglindesc deplin 
posibilitățile de care dispune econo
mia orașului, este ferm hotărit să 
acționeze cu mai multă stăruință 
pentru întronarea pretutindeni a 
spiritului de partid, a unei ordini 
și discipline exemplare, pentru re
partizarea mai judicioasă a forțelor, 
afirmarea cu mai multă vigoare a 
criticii și autocriticii, a combativi
tății revoluționare, pentru organi
zarea mult mai riguroasă a contro
lului înfăptuirii hotăririlor de 
partid și legilor țării. Numai așa va 
putea fi Întărită capacitatea politi- 
co-organizatorică a comitetului oră
șenesc de partid, a organelor și or
ganizațiilor de partid din unitățile 
economico-sociale ale orașului pen
tru a fi la înălțimea sarcinilor ce 
le revin*.
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fA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
In republica democrată germană

i.

începerea
în cursul dimineții de joi, 17 no

iembrie, la Berlin au început con
vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Roma
nia, și tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului. Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate 

.Germane.
La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii 

Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., alte 
persoane oficiale.

Din partea R.D. Germane — to
varășii Hermann Axen, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Giinter Mittag, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat al R.D. Germane, 
Giinther Kleiber, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G.. prim- 
vieepreședinte al Consiliului de Mi
niștri a! R.D. Germane, alte per
soane oficiale.

La convorbiri participă, de ase
menea, ambasadorul României la 
Berlin și ambasadorul R.D. Germane 
la București.

Tovarășul Erich Honecker. în nu
mele Comitetului Central al P.S.U.G., 
al Consiliului de Stat și al Consiliu-' 
lui de Miniștri, precum și al său 
personal, a salutat cu deosebită 
căldură vizita pe care tovarășul

convorbirilor oficiale
Nicolae Ceaușescu o întreprinde in 
R.D. Germană și și-a manifestat 
convingerea că aceasta reprezintă un 
nou și important moment in întă
rirea și extinderea și mai puternică, 
in viitor, a relațiilor dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru invitația de a vizita 
R.D. Germană, pentru primirea fă
cută și calda ospitalitate de care se 
bucură și, la rindul său. a adresat, in 
numele C.C. al P.C.R., al Consiliului 
de Stat și al guvernului un salut 
călduros și cele mai bune urări. în 
același timp, a fost exprimată încre
derea că înțelegerile la care se va 
ajunge in timpul convorbirilor ce vor 
avea loc in aceste zile la Berlin vor 
marca o etapă nouă, superioară, în 
dezvoltarea conlucrării pe multiple 
planuri dintre România și R.D. 
mană.

Cei doi conducători de partid 
stat au subliniat satisfacția de 
reintilni și de a continua dialogul 
la nivel înalt, care s-a dovedit a 
avea un rol hotăritor in amplificarea 
legăturilor de prietenie, și colabora
re dintre P.C.R. și P.S.U.G., dintre 
România și R.D. Germană, dintre 
popoarele noastre.

Sub semnul voinței comune de a 
conferi noi dimensiuni relațiilor din
tre cele două țări, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Erich Honecker au avut un larg și 
aprofundat schimb de păreri in pro
bleme bilaterale și internaționale de 
interes comun.

In timpul convorbirilor s-a pro
cedat Ia o informare reciprocă in 
legătură cu preocupările și activit’a-

celor două partide, despre mer- 
construcției socialiste in cele

tea
sul ______ __ ___ _____ __ ___
două țări. In acest cadru au fost re
levate raporturile de strînsă priete
nie și colaborare multilaterală din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Germa
nia, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, relații întemeiate trainic 
pe stimă și respect reciproc, pe prin- 

idealurile nobile ale socia- 
După-amiază a continuat 
de păreri intre tovarășii 

Ceaușescu și Erich- Ho-

Ger*
și de 
a se

cipiile și 
lismului. 
schimbul 
Nicolae 
necker.

Subliniindu-se progresele înregis
trate în dezvoltarea colaborării bila
terale, s-a apreciat că potențialul 
economic al României și R.D. Ger
mane oferă condiții pentru intensi
ficarea cooperării și specializării in 
producție, a conlucrării pe tărim 
tehnico-științific. precum și pentru 
creșterea și diversificarea schimbu
rilor de mărfuri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Erich Honecker au stabilit 
ca membrii celor două delegații să 
analizeze, în spiritul celor convenite 
la nivel înalt, căile și modalitățile 
concrete de acțiune pentru extinde
rea colaborării bilaterale. A fost ex
primată încrederea că promovarea 
și întărirea pe mai departe a rela
țiilor dintre România și R.D. Ger
mană sînt în folosul' și spre binele 
ambelor popoare, al construcției so
cialiste în cele două țări, al cauzei 
generale a socialismului și păcii.

Convorbirile se desfășoară intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, de sti
mă și înțelegere reciprocă.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu
i-a fost înmînat Ordinul Karl Marx"
(Urmare din pag. T)

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
ză neabătut pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al XIH-lea și 
Conferinței Naționale ale partidu
lui privind trecerea, in acăst cinci
nal, a României la un nou stadiu, 
superior — de țară socialistă me
diu dezvoltată.

Noi considerăm că succesele ob
ținute de țările noastre, de toate 
țările socialiste constituie o dova
dă că socialismul și-a dovedit pe 
deplin superioritatea față de orice 
altă orinduire, că numai dezvolta
rea pe cale socialistă poate asigura, 
intr-adevăr, progresul societății, 
lichidarea inegalităților și a înjo
sirii omului, garantarea echității 
sociale, făurirea bunăstării și fe
ricirii oamenilor.

Stimați tovarăși,
Deși în ultima vreme s-au făcut 

unii pași pozitivi în direcția des
tinderii și dezarmării, îndeosebi 
prin încheierea Tratatului dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Uni
te ale Americii privind eliminarea 
rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune, situația interna
țională continuă să fie încă deose
bit de contradictorie și complexă.

Problema fundamentală a epocii 
noastre o constituie realizarea dez-

armării — în primul rînd a celei 
nucleare—.apărarea dreptului su
prem al popoarelor la viață, la 
pace, la o existență liberă și dem
nă. Considerăm că trebuie făcut 
totul pentru realizarea acordului 
sovieto-american cu privire la eli
minarea rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune și înche
ierea cît mai urgentă a acordului 
de reducere cu 50 la sută a arme
lor strategice nucleare. Ne pronun*  
țăm, totodată, pentru realizarea u- 
nui program complex de dezarma
re, care să ducă la lichidarea to
tală a armelor nucleare, la oprirea 
experiențelor nucleare și a milita
rizării Cosmosului, pentru lichida
rea armelor chimice și reducerea 
substanțială a armelor convențio
nale.

în acest scop, apreciem că se 
impune intensificarea acțiunilor 
țărilor noastre pentru transpu
nerea în practică a propunerilor 
țărilor socialiste participante la 
Tratatul de la Varșovia cu privire 
la dezarmarea convențională, la o 
conlucrare mai activă în direcția 
dezarmării, inclusiv în ce privește 
desființarea concomitentă a blocu
rilor militare.

Acționăm pentru întărirea secu
rității și cooperării în Europa, 
pentru încheierea I cu succes a 
Conferinței de la Viena, pentru

realizarea unei Europe unite în 
diversitatea orînduirilor sociale, a 
națiunilor libere și independente. 
Țara noastră se pronunță și acțio
nează pentru transformarea Bal
canilor intr-o zonă a păcii, colabo
rării și bunei vecinătăți, fără 
arme nucleare și chimice, fără 
baze militare străine. Sprijinim, 
de asemenea, inițiativele guverne
lor Republicii Democrate Germane 
și( Republicii Socialiste Ceho
slovace privind crearea unui cori
dor fără arme nucleare și a unei 
zone fără arme chimice în Europa 
centrală.

România a militat și militează 
consecvent pentru soluționarea 
tuturor 
Mijlociu, 
Centrală și 
numai pe 
tratative.

Avînd în
mică mondială deosebit de gravă, 
țara noastră consideră necesară 
organizarea unei conferințe inter
naționale in problemele subdez
voltării — inclusiv in problema 
datoriilor externe depsebit de 
mari ale țărilor in curs de dezvol
tare — care să asigure progresul 
tuturor statelor, și în primul rînd 
al celor rămase în urmă.

Deși problemele internaționale 
actuale sînt complexe și contra-

pentru
conflictelor din Orientul 

Africa, Asia, America 
din alte zone ale lumii 

cale politică, prin

vedere situația .econo-

dictorii. avem convingerea . că, 
acționînd unite, forțele progresiste, 
realiste, popoarele de pretutin
deni pot determina o schimba
re a cursului evenimentelor, pot 
impune dezarmarea, pot asigura o 
politică nouă, democratică, 
progres economic și social, 
colaborare și pace.

România 
conlucreze 
Republica 
cu celelalte țări socialiste, pentru 
dezvoltarea construcției noii orîn- 
duiri în țările noastre, pentru 
cauza generală a socialismului 
păcii in lume !

Cu aceste gînduri, doresc 
toastez :

—• pentru întărirea prieteniei 
colaborării dintre Republica 
cialiștâ România și Republica De
mocrată Germană :

— pentru colaborarea strînsă 
între partidele noastre ;

— pentru Partidul Socialist
Unit din Germania, pentru Comi
tetul său Centra! ; *

— în sănătatea dumneavoastră, 
dragă tovarășe Erich Honecker ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ;

— pentru socialism, pace și co
laborare în întreaga lume ! (Vii 
aplauze).

Ea solemnitate au tuat parte 
tovarășii Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim viceprim-minis- 
tru al guvernului. Ion Stoian. mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
celelalte persoane oficiale care în
soțesc pe conducătorul partidului _și 
statului nostru 
Germană.

Au participat tovarășii Hermann 
Axen, membru al Biroului Politic,

in vizita în R.D.

secretar al C.C. al P.S.U.G., Giinter 
Mittag, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al R.D. 
Germane, Joachim Hermann, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G.. Gunther Kleiber, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G.. prim-vieepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane. alte persoane oficiale.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Berlin și ambasadorul 
R.D. Germane la București.

După inmînarea înaltei distincții,

»
tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost adresate de către tovarășul 
Erich Honecker calde felicitări, îm
preună cu cele mai bune urări de 
succes in întreaga sa activitate. Cei 
doi conducători de partid și de .‘at 
și-au strins îndelung miinile și s-au 
îmbrățișat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
felicitat in mod cordial de partici- 
panții la solemnitate, pentru inalta 
distincție primită.

In cadrul ceremoniei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Erich Honecker au rostit cuvintări.

de 
de

să 
cu

este ferm hotărîtă 
activ și in viitor 
Democrată Germană.

Și

să

și 
So-

Cuvintarea tovarășului
Erich Honecker

(Urmare din pag. I)
continuare, spre binele popoarelor noastre, în interesul 
socialismului șl al păcii.

Atit in tara dumneavoastră, eît și in țara noastră se 
depun eforturi mari pentru realizarea ideilor lui Marx, 
Engels și Lenin.

Cu ocazia ultimei mele vizite în România, m-arn putut 
pe care 
socialis- 
cu care

intodată,

convinge de munca fructuoasă și creatoare 
poporul român o desfășoară pentru construcția 
mului, de atitudinea fermă, internaționalistă. 
soluționează problemele sale vitale.

Conferindu-vă Ordinul „Karl Marx", onorăm,
strălucita dumneavoastră activitate în domeniul colabo
rării internaționale, contribuția pe care o aduceți la în
trecerea pașnică a sistemelor sociale, pentru o lume fără 
arme nucleare și fără alte arme de distrugere in masă.

Stimate tovarășe Ceaușescu,

i

Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

Toastul tovarășului Erich Honecker

în numele Comitetului Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, a! Consiliului de Stat și al Consi
liului de Miniștri ale Republicii Democrate Germane, 
precum și in numele meu personal, vâ felicit cu oca
zia primirii acestei inalte distincții, vă dorim mult succes 
in activitatea pe care o desfășurați in fruntea Partidu
lui Comunist Român și a statului român, pentru reali
zarea hotăririlor celui de-al XIH-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, precum $1 multă sănătate și 
fericire personală 1 (Vii, aplauze).

condițiile și realitățile 
porul nostru au obținut 
sebire după Congresul ... .. ___ _
epocă de profunde innoiri in istoria țării — realizări re
marcabile in dezvoltarea tuturor ramurilor vieții eco- 
nomico-sociale, in dezvoltarea generală a patriei noas
tre. in creșterea bunăstării și fericirii întregii națiuni, 

în același timp, doresc să folosesc și acest prilej pen
tru a exprima deosebita noastră satisfacție — ca tova
răși ?i prieteni apropiat! — pentru înfăptuirile remar
cabile pe care poporul dumneavoastră le-a obținut, sub 
conducerea partidului, în dezvoltarea socialistă a Repu
blicii Democrate Germane și să vă adresez cele mai 
calde felicitări și urări de noi și noi succese in înde
plinirea hotăririlor Congresului al XI-lea al Partidului 
Socialist Unit din Germania !

Situația internațională, deosebit de complexă și con
tradictorie, impune întărirea continuă a colaborării din
tre țările, partidele și popoarele noastre, in vederea parti
cipării active la lupta pentru pace și dezarmare, pen
tru o nouă ordine mondială, pentru progres economic și 
social in întreaga lume.

Sintem încredințați că relațiile dintre țările, partidele 
și popoarele noastre — întemeiate trainic pe nobilele 
principii ale socialismului și comunismului — vor cu
noaște și in viitor o continuă dezvoltare, in interesul 
ambelor popoare, a! cauzei generale a progresului, colabo
rării și păcii in lume.

Mulțumind. încă o dată, pentru inalta distincție acor
dată, vă doresc dumneavoastră, dragă tovarășe. Honecker, 
comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Republica De
mocrată Germană succes deplin in întreaga activitate de 
construcție socialistă 1 (Vii aplauze).

din România, partidul și po- 
in anii socialismului — cu deo- 
al IX~lea, care a inaugurat o

(l’rmare din pag. I)
bună vecinătate, care servesc pă
cii cu statele aflate de cealaltă 
parte. Propunerile înaintate, în 
comun, de Republica Democrată 
Germană și de Republica Socialistă 
Cehoslovacă privind crearea unui 
coridor liber de arme nucleare și 
a unei zone libere de arme chi
mice în Europa centrală, precum 
și propunerea privind instaurarea 
unei zone de încredere și de secu
ritate sînt — ca și pînă acum — 
‘le cea mai mare actualitate. Spri
jinim pe deplin și crearea unei 
zone libere de arme nucleare și 
chimice în Balcani.

Promovînd 
colaborării și 
R.D.G. va fi 
dejde pentru 
spre un viitor pașnic al omenirii. 
Tot mai mult se impune în lume 
punctul de vedere că pacea poate 
fi asigurată numai prin colaborare, 
și nu prin confruntare. O dovadă 
impresionantă o constituie 
nirea internațională pentru 
libere de arme nucleare, din 
anul acesta, de la Berlin.

Ea reușita întîlnirii de la Berlin 
și-a adus contribuția și delegația 
română, fapt pentru care doresc 
să mulțumesc, încă o dată, în mod 
călduros. Dacă s-ar realiza toate 
propunerile pentru Nordul și Cen
trul Europei, precum și pentru 
Balcani, s-ar forma in Europa o 
zonă compactă, liberă de arme nu
cleare. in direcția nord-sud. Aces
ta ar fi un pas important în pro
cesul de dezarmare.

Obiectivul nostru este acela de 
a întări în casa europeană comună 
încrederea și securitatea. Pe fun
damentul solid al Actului final de 
la Helsinki, acționăm pentru o 
colaborare constructivă în toate 
domeniile, cu toate statele intere- 
•ate.

Cu satisfacție putem constata că 
Republica Democrată Germană și

politica dialogului, 
edificării încrederii, 

un partener de nă- 
toți cei care tind

Republica Socialistă România, 
umăr la umăr cu celelalte state 
socialiste frățești, militează pen
tru cauza păcii și socialismului în 
lume. Fiecare din țările noastre își 
aduce contribuția la colaborarea în 
cadrul Tratatului de la Varșovia 
și al Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc. După părerea 
noastră, trebuie să menținem for
mele colaborării politice și econo
mice care s-au afirmat și. totoda
tă, să căutăm căi noi, eficiente, 
pentru dezvoltarea și adîncirea 
colaborării in continuare. în acest 
context, acordăm o 
deosebită coordonării 
conomiilor naționale 
1991—1995.

semnificație 
planurilor e- 
pe perioada

Întîl- 
zone 

iunie

Dragi tovarăși,
Pe drept cuvint putem spune că 

relațiile de prietenie dintre Re
publica Democrată Germană și Re
publica Socialistă România s-au 
ridicat la un nivel înalt și că se 
află în continuă dezvoltare. Colabo
rarea dintre cele două partide și 
prietenia popoarelor noastre se 
dezvoltă în favoarea ambelor țări.

Relațiile dintre partide sînt și 
rămîn nucleul multiplelor forme 
de colaborare în toate domeniile 
vieții sociale.

Transpunînd în viață Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală, au loc periodic contacte 
politice, un schimb amplu de pă
reri și de experiență între or
gane de stat și între organizații 
obștești. Așa cum am convenit, in 
octombrie 1987. la București, 
dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în mai, anul acesta, a fost seni- 

. nat „Programul special de lucru 
pentru adîncirea in continuare a 
colaborării economice și tehnico- 
științifice, cooperării și specializă
rii în producție pe perioada pină în 
1995“. Cu aceasta s-a făcut un nou 
și însemnat pas în direcția realizâ-

rii Programului de, lungă durată 
privind dezvoltarea colaborării e- 
conomice și tehnico-științifice pînă 
în anul 2000, semnat în timpul 
vizitei oficiale de prietenie, efec
tuată de dumneavoastră la Berlin.

Republica Socialistă România se 
numără printre cei mai importanți 
parteneri economici ai R.D.G. Pe 
primul plan al colaborării' noastre 
economice punem valorificarea 
mai eficientă a științei și tehnicii 
și creșterea ponderii produselor 
realizate prin cooperare și specia
lizare, în schimbul crescind de 
mărfuri, precum și strînsă conlu
crare în acele ramuri decisive ale 
celor două economii naționale 
cum sînt electrotehnica — electro
nica, construcțiile de mașini, chi
mia și metalurgia.

Dragă tovarășe
Nicolae Ceaușescu, 
Dragi tovarăși români,

Urmărim cu interes marile efor
turi ale oamenilor muncii români, 
sub conducerea partidului lor co
munist, in edificarea in conti
nuare a societății socialiste. multi
lateral dezvoltate.

Dorim muncitorilor, țăranilor și 
intelectualității din țara dumnea
voastră succes în îndeplinirea ho
tăririlor celui de-al XIII-iea Con
gres al P.C.R. ’

După cum știți, P.S.U.G. pornește 
de la faptul că edificarea societății 
socialiste dezvoltate în R.D.G. este 
un proces de profunde transfor
mări politice, economice, sociale, 
spirituale, culturale. Aceasta ne 
cere să găsim continuu — conform 
condițiilor naționale — răspunsuri 
la probleme noi pe care ni le ridi
că viața.

în acest sens, îndeplinim hotări- 
rile celui de-al XI-lea Congres al 
P.S.U.G., transpunem in viață, in 
strînsă unitate, politica economică 
și cea socială.

Vizita dumneavoastră, dragă to
varășe Nicolae Ceaușescu, ne oferă

o nouă posibilitate de ă efectua un 
amplu schimb de păreri și de ex
periență. întotdeauna. în cadrul in- 
tîlnirilor periodice, convorbirile 
noastre au fost marcate de convin
gerea că — prin colaborarea din
tre oamenii muncii din țările noas
tre, dintre Partidul Socialist Unit 
din Germania și Partidul Comunist 
Român — vom contribui la con
solidarea păcii și socialismului, 
fapt pe care il constatăm și astăzi.

Vă rog să ridicați cu mine pa
harul și să toastăm :

— pentru prietenia de nezdrun
cinat și colaborarea strînsă dintre 
partidele, statele și popoarele 
noastre ;

— pentru menținerea și conso
lidarea păcii in lume ;

— pentru Partidul Comunist Ro
mân și Comitetul său Central :

— în sănătatea dumneavoastră, 
dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu;

— în 
varășilor 
aplauze).

sănătatea tuturor to- 
români prezenți ! (Vii

PRIMIRE CĂLDUROASĂ LA BERLIN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a sosit, joi, 
17 noiembrie, la Berlin, intr-o vizită 
de lucru in Republica Democrată 
Germană, la invitația tovarășului 
Erich Honecker, secretar general a! 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
ședințele Consiliului de Stat 
publicii Democrate Germane.

Nouă șl elocventă mărturie 
nicelor legături de prietenie 
laborare 
dezvoltă
Român și Partidul Socialist Unit din 
Germania, intre Renublica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, actualul dialog la nivel 
inalt. ce urmează frecventelor intil- 
niri. de la București și Berlin, dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Erich Honecker, se înscrie 
ca un moment de cea mai mare în
semnătate in cronica relațiilor dintre 
partidele, țările și popoarele noastre, 
menit să confere noi dimensiuni 
conlucrării1 bilaterale, in folosul reci-

al
pre*  
Re-

a
Și

trai- 
co- 

care s-au statornicit și se 
între Partidul Comunist

proc, al cauzei generale a socialis
mului și păcii in lume.

Ceremonia sosirii. a avut 
aeroportul Schonefeld 
împodobit sărbătorește 
de stat ale celor două

Sub un mare portret 
Nicolae Ceaușescu se 
in limba română, călduroasa 
de ..Bun venit" adresată secretarului, 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

La ora 10,35,, ora locală, aeronava 
prezidențială a aterizat.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost
multă cordialitate de
Erich Honecker, care i-a adresat un 
călduros bun venit in Republica De
mocrată Germană. Cei doi conducă
tori de partid și de stat și-au strins 
miinile cu prietenie, s-au îmbrățișat.

Un grup de 
tovarășului 
tovarășului 
de flori.

Tovarășul 
prezentat tovarășului Erich Honecker

Ioc pa 
din Berlin, 

cu drapelele 
țări.
al tovarășului 
afla înscrisă, 

urare

salutat cu 
tovarășul

pionieri au oferit
Nicolae Ceaușescu și 

Erich Honecker buchete

Nicolae Ceaușescu i-a

persoanele oficiale care îl însoțesc 
în vizita pe care o întreprinde in 
Republica Democrată Germană

Conducătorului partidului și statu
lui român l-au fost prezentate apoi 
persoanele oficiale venite în intîmpi- 
nare : membri ai Biroului Politic 
al C C. al P.S.U.G., membri ai Con
siliului de Stat și ai Consiliului de 
Miniștri ale R.D. Germane, activiști 
de partid si de stat.

Erau de față Gheorghe Caranfil. 
ambasadorul României la Berlin, și 
Herbert Plaschke, ambasadorul R.D. 
Germane la București.

După Încheierea ceremoniei de pc 
aeroport, cei doi conducători de 
partid și de stat au luat loc intr-o 
mașină. indreptîndu-se spre sediul 
C.C al P.S.U.G.

Sosirea la sediul C.C. al 
P.S.U.G a fost marcată de o 
entuziastă primire făcută tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de către 
activul central de partid, care, 
prin însuflețite aplauze și aclamații, 
a dat glas deplinei satisfacții față 
de această nouă intilnire dintre con
ducătorii de partid și de stat ai celor 
două țări.

Telegrame de la bordul avionului prezidențial

Tovarășului KAROLY GROSZ
Secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. 

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare

Tovarășului BRUNO F STRAUB
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Survblind teritoriul Republicii Populare Ungare, în drum spre Republica 
Democrată Germană, vă transmit un salut tovărășesc și cele mai bune 
urări, dumneavoastră personal, precum și poporului ungar.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MILOS JAKES
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia.

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Stimați tovarăși.
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Socialiste Cehoslovace, vă 

transmit dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și poporului cehoslovac prieten un cald salut și cele mai 
sincere urări de succes în edificarea societății noi, socialiste și comuniste 
in patria dumneavoastră.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare multilaterală 
statornicite intre Republica 
Cehoslovacă vor cunoaște și 
popoarelor noastre, al cauzei

Socialistă România și Republica Socialistă 
in viitor o amplă dezvoltare, în interesul 
socialismului și păcii in Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

k
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PUTERNICĂ MOBILIZARE PENTRU ÎNFĂPTUIREA OBIECTIVELOR ECONC
Maximă preocupare pentru pregătirea Araturile de toamnâ - încheiate pe toate supr.

temeinică a producției anului viitor
în spiritul sarcinilor subliniate la recenta 

ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. 
•al P.C.R., în fiecare întreprindere, în paralel cu 
eforturile făcute pentru încheierea cu rezultate 
cit mai bune a trimestrului IV al acestui an,

pentru recuperarea oricăror rămînerl în urmă, 
trebuie să se manifeste o maximă preocupare 
pentru soluționarea Judicioasă a tuturor pro
blemelor de care depinde buna desfășurare a 
activității productive îh anul 1989.

tn continuarea Ciclului de articole cP'nsaef.ătfe 
acestei teme, prezenți in două unități de prelu
crări metalurgice, corespondenții ..Scinteii" au 
consemnat stadiul pregătirilor, precum și cerin
țele care se pun in continuare în această 
privință.

Colectivul de oameni ai muticii de 
la întreprinderea de țeVi sudate din 
Zimnicea înregistrează, in perioadă 
care a trecut din acest an, impor
tante restanțe la producția-marfă și 
la producția fizică. Principala cauză 
o constituie Reasigurarea tuturor 
cantităților necesare de bandă dfe 
oțel in rulouri și inele (furnizor — 
Combinatul siderurgic Galați). Este 
totuși meritoriu faptul că, prin efor
turile muncitorilor și specialiștilor 
de aici, prin măsurile și acțiunile 
întreprinse pentru promovarea mai 
largă a progresului tehnic, adaptarea 
nomenclatorului de fabricație lă 
cerințele partenerilor externi, valori
ficarea superioară a resurselor Imate
riale și energetice, în zece luni din 
acest an au fost realizate și livrate 
suplimentar la export peste 5 000 
tone de țevi sudate. Care este sta
diul pregătirii producției ăhului 
1989 ?

— Potrivit sarcinilor dă plah asu
mate de adunarea generală a oa
menilor muncii — ne Spune ingine- 
rul-șef al întreprinderii, tovarășul 
Stelian Dragomit — in anul viiidr 
producția urmează să fie mai mare 
cu 17,5 la sută față de acest an. in 
vederea asigurării condițiilor nece
sare pentru rea
lizarea exempla
ră a acestor pre
vederi am trecut 
de acum la apli
carea unor noi 
măsuri tehnice și 
organizatorică.

Am reținut in 
acest sens acțiu
nile întreprinse 
pentru asimilarea 
în fabricație a 
patru noi sorti
mente de țevi 
sudate longitu
dinal ; modifica
rea mașinilor de 
frezat capete îft 
secția a doua, 
ceea ce va asigu
ră creșterea in
dicelui lor de U- 
tilizare ; monta
rea celui de-al 
doilea pod rulant pe deschiderile 
2—3 din sectorul ajfestaj. eiimi- 
nindu-se în felul acesta „locu
rile înguste11 de pe fluxul teh
nologic. O deosebită importanța 
are punerea în funcțiune a liniei 
tehnologice pentru fișia’t bahda 
din oțel, prin care se asigură func
ționarea cu randament sporit â lami
norului de 114 mm ; totodată, prin 
debitarea exactă a produselor la di
mensiunile stabilite, consumul de 
metal se va diminua cu circa 10—12 
la sută. Un alt grup de măsuri — 
sortarea rulouriior și a inelelor 
înainte de a intra pe fluxul tehno
logic, stabilirea celor mai adecvate 
viteze de turație. Întărirea controlu
lui tehnic al calității, ridicarea gra
dului de pregătire profesională a 
personalului muncitor — vizează 
asigurarea execuției țevilor sfidate 
din oțel la toleranțe negative. Prin 
diminuarea funcționării in gol a unor 
utilaje energo-intensive (cum ar fi 
cuptorul cu inducție și reductotul 
alungitor la cald), precum și prin 
organizarea corespunzătoare a acti
vității in schimburi și pe fluxurile 
tehnologice se urmărește reducerea 
consumului de energie electrică șl 
încadrarea in cotele repartizate.

în ce privește contractarea pro
ducției, specialiștii din uiiitate sînt 
optimiști, susținihd că nu vor exifela

La întreprinderea de țevi 
sudate din Zimnicea

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■a a ■
Dfe’ mai mulți ani, la întreprin

derea „Metalotehnica" din Tirgu 
Mureș se desfășoară o intensă acti
vitate de cercetare și proiectare. 
Acest lucru a avut un dublii efect. 
Pe de o parte, unitatea — conside
rată, de altfel, mecanicul-șef al in
dustriei constructoare de mașini tex
tile — a avut un rol de prim rang 
în introdueferea progresului tehnic 
în multe întreprinderi din țară, iar 
pe de altă parte, prin realizarea unor 
produse de înaltă calitate, a putut 
să se afirme tot mai viguros pe 
piața externă.

Experiența dobindltă în decurstil 
anilor a demon
strat acestui har
nic și priceput 
colectiv de oa
meni ai muncii 
că atenția pentru 
calitate și nivel 
tehnic nu trebuie 
să slăbească nici 
o clipă; La baza 
acestei aprecieri 
stau multe argu
mente. Bunăoară, 
dacă în urmă cu 
cițiva ani utila
jele „de gabarit1* 
dețineau ponde
rea in activitatea 
de export, în pre
zent,- prih rpo- 
dernizarea fabricației, se expor
tă in principal produse de înal
tă tehnicitate. Astfel, in acest 
an exportul a crescut substan
țial in special prin promovarea pe 
piața externă a unor produse care 
încorporează un mare volum de ma
noperă, de creație tehnică, ponderea 
avind-o mașinile de cusut și surfi- 
lat, cele rectilinii și circulare de tri
cotat, agregatele de cusut saci, ma
șinile de cusut speciale (peste 15 
sortotipodimensiunt diferite), graife- 
rele rotative, piesele de schimb, mrt1 
șinile de cusut cap la cap (pentru 
care unitatea s-a specializat in ca
drul C.A.E.R.-ului), diverse agregate 
și altele. La proiectarea șt realizarea 
tuturor acestor produse au cohtri- 
buit atit specialiștii filialei ,,Metalo
tehnica1* a Centrului de cercetări 
științifice și inginerie tehnologică de 
mașini și utilaje penttu industria 
ușoară, cit și inginerii și pfdiectan- 
ții unității. Printre ultimele reali
zări ale specialiștilor de aici se nu
mără mașina de cusut industrial 
C 4-310. mașina de tricotat R-12 și 
altele, produse exportate azi in a- 
proape 20 de țări ale liiinli.

Comenzile tot mâi numeroase pe 
care întreprinderea le primește de
monstrează calitatea înaltă a pro
duselor, care răspund pe deplin exi

probleme. „După dezbaterea indica
torilor de plan in adunarea generală 
a oamenilor muncii se acționează 
perseverent în acest sens — ne-a 
precizat inginerul-șef. Realizăm pro
duse mult solicitate de economia na
țională, iar oferta la export este în 
continuă creștere".

Și totuși, pregătirea producției 
anului viitor nu este lipsită de pro
bleme. De lâ conta,bilul-șef al uni
tății, Ion Țugulescu, am reținut că 
există o necorelare a indicatorilor 
de eficiență economică. „Noi am 
fundamentat în propunerile noastre 
de plan o diminuare a cheltuielilor 
de producție lâ 1 000 lei producție- 
marfă cu 35 lei. Fără nici o explicație 
său o analiză temeinică, centrala ne 
impune o sarcină de reducere a chel
tuielilor cu aproape 100 de Iei la 
1 000 lei producție-marfă. Desigur, 
vbm face tot ce feste posibil pentru 
a reduce cit .mai mult consumurile 
și costurile de producție. Dar in 
mod cert nu avem posibilități de 
realizare a sarcinii propuse de cen
trală. ceea ce ne va crea mari 
greutăți in obținerea beneficiilor și 
a producției nete planificate. Mai 
realiști, factorii de resort din minis
ter ne-au promis soluționarea pro

blemei. Aștep
tăm 1“ O altă 
problfemă în re
zolvarea căreia 
este h'evbie dfe 
uh sprijin sub
stanțial din par
tea factorilor de 
resort o reprezin
tă asigurarea pie
selor de schimb 
pentru instalații
le de control cu 
raze, X din sec
ția dă țevi suda
te elicoidal.

în discuțiile 
purtate cu mai 
mulți muncitori 
și specialiști din 
întreprindere, in
terlocutorii s-au 
angajat să acțio
neze cu răspun
dere pentru rea

lizarea exemplară a sarcinilor ce le 
revin, solicilînd însă ca efortul lor 
să fie sprijinit de factorii de resort 
și de furnizori in privința asigurării 
Ia nivelul necesarului a bazei teh- 
hico-materiale, in primul rind a 
cantităților prevăzute de oțel și 
energie electrică. Astfel incit pro
cesul de producție să se desfășoare 
ritmic, potrivit prevederilor planu
lui.

Stan STEFAN 
corespondentul „Scinteii1'

BUCUREȘTI : Realizări ale electroniștilar
Elect.roniștii din unitățile bucu- 

reștene de profil înscriu in cronica 
intrecerii socialiste importante suc
cese in realizarea producției-marfă, 
a celorlalți indicatori economici. 
Astfel, ih perioada care a trecut 
din acest an, oamenii muncii de 
la Întreprinderea de calculatoare 
au obținut, prin aplicarea unor 
măsuri tehhico-organizatorice efi
ciente, un spor de producție in va
loare de 45.7 milioane lei. La rin- 
dul lor, muncitorii, tehnicienii și

gențelor partenerilor dfe peste ho
tare, printre care se numără firme 
de prestigiu din R.F. Germania. Ita
lia. R.D. Germană, U.R.S.S., Polo
nia. Cehoslovacia ș.a. De altfel, așa 
se și explică rezultatele bune obți
nute in îndeplinirea planului. Prac
tic, după zece luni din acest an. uni-*  
tatea a realizat și livrat parteneri
lor externi, în plus față de Sarcinile 
de plan. produSe in valoare die 19 
milioane Iei. Aceasta in condițiile in 
care, in aceeași perioadă, exportul 
a înregistrat o creștere de pfeste 10 
la sută față de anul trecut. Iar după 
rezultatele obținute pină acum șl 

LA ÎNTREPRINDEREA „METALOTEHNICA" DIN TÎRGU MUREȘ

0 bună experiență in organizarea 
producției la export
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după felul cum feste pregătită pro
ducția in continuare se poate apre
cia eă și in perioada următoare uni
tatea va obține rezultate dintre cele 
mai bune in activitatea de export.

„Am acționat in așa fel, ne spune 
inginerul K.iSs Adalbert, directorul 
întreprinderii, incit pină la 15 no
iembrie a.c. au fost încheiate atit 
contractele pentru perioada care a 
mai rămâs din aefest an, cit și pen
tru o bună partfe dih planul 
anului viitor. Fapt cu atit mai demn 
de stibliniat cu cit in 1989 obiectivul 
nostru este acela de a crește și mai 
mull expot-tul pe relația devize con
vertibile".

Ce s-a .întreprins în acest scop? 
Reținem, întii de toate, că, pe lingă 
Tirgul internațional de la București, 
unitatea a fost prezentă in acest an 
cu mostre de produse la tirgurile 
internaționale de lâ Moscova, ISmir. 
Bagdad. Cairo și Casablanca, unde 
partenerii au avut prilejul să cu- 
hdaâcă, intre altele, noile linii de 
coasere pentru mașina de tricotat 
cu comandă electronică, stațiile de 
cusut și alte 20 de produse noi. Tot
odată, pentru încheierea de contrac
te ternife, o serie de mostre de 
graifere rotative și alte produse au 
fost trimise la diverși parteneri de 
peste hotare. Pe de altă parte, în

Factorii de răspundere din Comisia 
teritorială de planificare..a județului 
Bistrița-Năsăiid și de la întreprinde
rea metalurgică din Beclean apre
ciază in mod unanim că, spre deo
sebire de alți ani, planul de produc
ție pentru 1989 al acestei unități 
este mai bine fundamentat, existind 
o bună corelație intre indicatorii 
fizici, valorici și cei de eficienți.

Activitatea noastră feste gihdită și 
structurată pehtru anul următor îh 
sistem integrat, in sensul că ne vom 
asigură, din producție proprie, airina 
lamihată de 8 mm necesară pehtru 
trăgătoria de oțel moale — ne-a 
spus dihectorul unității, ing. Valen
tin Coman. Am tras toate concluzi- 
il'e și am învățat din neîmplihirile 
perioadelor precedente, așa incit am 
acționat din timp pentru realizarea 
programelor de perfecționare a or
ganizării și modernizare a produc
ției. Pe pfim plan am situat per
fecționarea utilajelor de bază și, în 
niod special, am urmărit moderni
zarea laminorului care, din concep
ție și execuție, a avut destule defi
ciențe. Coroborat cu reparația anuală 
planificată, pe care de altfel am 
finalikat-b lâ 12 octombrie, am pus 
la punct atit blocurile fini soare, cit 
și zona de forma
re, transport și 
ajuStaj colaci de 
șîrmă. în momen
tul de față lami
norul funcționea
ză cu precizie de 
ceasornic, așa in
cit apreciem că, 
din punct dă ve
dere tehnic, nu 
Vom aVfea hî’ci uh 
fel de probleme 
cu realizarea rit
mică a planului 
pe anul următor.

Unitatea din 
Beclean feste, prin 
natura tehnologi
ilor. un mare corri 
sumâtbr de ener
gie electrică și 
termică, dfe gaze, 
naturale și, evi
dent. de metal. 
Tocmai de aceea, comitetul de 
partid și consiliul oamehilor mUh- 
cii au stabilit noi măsuri pentru 
producția anului 1989, care șă asigu
re utilizarea judicioasă și economi
sirea severă ă resurselor energetice. 
Concret, s-a trecut la recuperarea 
șutajelor și relaminarea lor sub 
formă de profile necfeîiare diferitelor 
sectoahfe ale economiei naționale. De 
asemenea, siftnelfe cu care sint legate 
pachetele de țagle sosite de la furni
zori nu se mai predau la fier vechi 
(și e vorba de mai bine de 500 tone 
metal pe an), ci se refac sub formă

La întreprinderea 
metalurgică Beclean

SE ȘTIE CE SE VA»
PRODUCE, DAR NU SE ȘTIE

PENTRU CINE

inginerii de la întreprinderea 
„Electroapârataj" au realizat supli
mentar, in aceeași perioadă, pro
duse in valoare de 28,8 milioane 
lei. De remarcat și succesul obținut 
la întreprinderea de echipamente 
perifierice : o depășire a sarcinilor 
dfe plan cu 25,7 milioane lei, con
comitent cu importante reduceri de 
consumuri la materii prime și ma
teriale, in condițiile încadrării 
stricte în normele de consum ener
getic. (Agerpres) 

cursul acestui an întreprinderea â 
fost Vizitată de reprezentanți ai 
unor firme dih Maroc, Turcia și 
Grecia, in vederea cunoașterii pro
filului unității și nivelului tehnic al 
produselor. Urmarea ? In prezent, 
întreprinderea are încheiate contrac
te pentru întreaga producție a aces
tui an, câhfe practic estfe Și lshsală 
in fabricație in totalitate. Mai mult 
debit atit, unitatea a și infceput să 
execute o serie de utilaje și piese 
de schimb care urmfează S& fie li
vrate in primul trimestru al anului 
viitor, plănui la expbrt pe 1989 fiind 
asigurat cu contracte in proporție dfe

52 lă sută. Un nit amănunt. Prin 
îmbunătățirea unor parametri teh
nici și tehnologici, prin . asimilarea 
in fabricație a unor noi agregate de 
cusut cu comandă electronică, și 
pneumatică, mașini de tricotat blă
nuri cu jacard și comandă electro
nică, aproape 50 Ia sută din produc
ția de export-" a anului 1989 va fi 
nouă sau modernizată. Totodată, 
s-ău luat o sfcrife dfe măsuri și pen
tru organizarea superioară a produc
ției de export. Despre ce este vorba?

— Pentru a răspunde cerințelor 
formulate de partenerii de peste 
hotare și pentru realizarea ritmică 
a produselor, ne-a precizat șeful 
Serviciului plan-export, pe lingă mo
dernizarea utilajelor existente, ac
centul a fost pus pe specializarea 
secțiilor și atelierelor pe tipuri de 
lucrări și produsă. Șa, in tinete ha
zuri, chiar și pe tipuri de piese com
ponente. Așa. de exemplu, ' Secția 
tnecanică I s-a specializat in reali
zarea . mașinilor de, tricotat circulare 
și de cusut speciale, cea de rheca- 
nică II — în fabricarea mașinilor de 
tricotat rectilinii și a agregatelor de 
cusut saci, iar secția mecanică III — 
in producerea mașinilor descusut in
dustrial și de cusut-suHilât.

Specializarea a mers chiar și mai 
departe, în cadrul secțiilor fiind or
ganizate ateliere distincte, intre care 

de colaci ți se livrează șantierelor 
de construcții sau sînt expediate din 
nou la producătorii de țfegle pentru 
reutiîizare.

Cu ocazia reviziilor și a reparați
ilor la laminor, după calcule foarte 
temeinice, s-a putut, renunță la uh 
număr apreciabil de motoare elec
trice de mare putere, iar unele au 
fost înlocuite cu motoare de puteri 
mai mici, așa incit consumurile 
energetice vor scădea sirhțîtdr. îri 
privința energiei termice s-au apli
cat ample programe dfe măsuri și 
s-au realizat trei mari sisteme de 
recuperatoare, așa incit, îh momen
tul de față, sfe recuperează 98 lâ sută 
din totalul resurselor energetice re- 
folosibile inventariate. Mai rfflft, in 
colaborare cu ajți specialiști de la 
unitățile similare din țară,. s-â refe- 
șit. optimizarea condhcferii focurilor la 
cuptorul de propulsie. Ca urmârfe, dfe 
mai bine dfe trei luni lâ întreprin
derea metalurgică din Bfeclefeh nu se 
mâi pune problema, nfeîhcădrâfii îh 
normele de consum Ia gaz metâh, ci 
se înregistrează economii. ,

— O preocupare esențială cară «â 
va reflecta pozitiv în producția anu
lui viitor o reprezintă diversificarea 
gamei produselor pe care Ie fabri

căm — hfe-â pre
cizat Mârineia 
Maxim, care răs
punde de proble
mele programâ- 
rii și urmăririi 
producției. încă 
de pfe afcuțh ob
ținem șirihă sub
țire zi'hcâ'tă lu
cios, , dfesiihâtă 
filtrelor indus
triale, la' cară a- 
vfetn desfacere, lâ 
întreaga capaci
tate. Este un 
produs pe care 
avem toate șan
sele să-l și ex
portăm. De ase
menea. pentru 
creșletfeâ capaci
tăților la sirma 
destinată agricul
turii pentru pre

sele dfe balotat facem probe la o nouă 
instalație de rbbobihât in flux, direct 
din cuptorul de rfecoaeeife, prin care 
se poate renunța la mașinile de re- 
bobinat. Tot m probe tehnologice sfe 
află și microlaminorul la rect;,, pe 
carp vom obține sirme profilate, 
mult solicitate de economia națio
nală.

— Noi $tith exftcl cit Și ce putem 
să facem, numai că la această dată 
nu cunoaștem încă destinația pro
ducției noastre — intervine director 
rui comercial al unității, lovarășul 
Gheorghe Purdeă. Și aceasta pentru 
că avem repartiții și comenzi emisă 
nuhiai pentru prodiisele destinate 
fondului pieței. Dar nici la fecefeteâ 
pentru toate sortimentele. .La pro
ducția nominalizată prin planul de 
stat nu s-a contractat încă nimic lâ 
laminate finite pline, oțel-beton și 
la alte sortimente coordonate dfe Mi- 
nișt’ferul industriei MfețalUrJlcfe., Ne 

, aflăm, practic, lă jumătatea junii 
noiembrie și nu știm cu ce să ne 
aprovizionăm ‘și nici Cui vom livra 
produsele, aȘa incit lucrăm măi mult 
după inspirație. Și ăceastâ în con
dițiile in care potrivit prevederilor 
legale producția trebuia de mult con
tractata.

Gheorghe CRISAN 
corespondentul „Scinteii"

atelierul de grupe tehnologică, de 
biele-glisiere, de axe și bucșe, de 
unicate, de accesorii și de aparataj 
electric, in care lucrează cei mai 
buni specialiști. Și incă o precizare. 
Pentru ă se asigura o caiit.ate înalta 
a produselor și. pe_această bâză, o 
creștere cit hiâi pronunțată â expor
tului. în ultimii ani s-a intensificat 
controlul de calitate : interfazic, la 
mohtăj și ebritroiui final. In fihfe, 
prin achiziționarea și folosirea unor 
aparate mOdferne dfe măsură și con
trol, verificarea dimensiunilor piese
lor se realizează ,cu cea mai mare 
precizie chiar in timpul .executării 

proceselor tehno- 
lbgice.

...Ceea efe nu în
seamnă că li „Me- 
lalotehnicâ" nu 
mâl sînt incă. Și 
probleme hesolu- 
țlonâte. Iată nu
mai un exfemplu. 
Secția mecanică II 
este unul din 
locurile de mun
că. in cafe oanie- 
hii. cu mâfee e^i 
periență și com
petență tehnică, 
sint specializați, 
pe formalii de 
lucfu, ih efccti- 
tarfea . ahum i tor 

repere ale mașinilor. „în pofi
da acestui fapt, ne spune loan 
Pârjol, șfeful SeCțifei, ih uhfele peri
oade, din cauza ncâprovizionâfli rit
mice cu unele materiale, intimplnărn 
greutăți in derularea ritmică sau in 
devans a unor contracte. Bunăoară, 
deși in prezent am putea să execu
tăm o comandă importantă din pla
nul pe primul trimestru al anului 
1989, nu avem posibilitatea să înce
pem pregătirea fabricației deoarece 
lipsesc unele materiale sau repere 
pentru cârfe nu s-âti încheiat incă 
contracte de aprovizionare".

Dincolo de aceâălă observație, un 
lucru este cert : ia inlreprihdferea 
„Metalotehnica" din Tirgu Mureș 
rezultatele obținute arată că s-a con
turat o bună experiență in produc
ția ue export.. O demonstrează in 
primul rind îndeplinirea și depă
șirea planului la acest indicator pe 
perioada care a trecut dih acest an. 
Cu atit mai mult deci trebuie să se 
asigure toate condițiile tehnice, ma
teriale și organizatorice pentru ca 
planul la producția de export să 
poată fi realizat ritmic, la înalt ni
vel calitativ, din prima zi a anului 
viitor.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

bacău: Viteze
Pentru încheierea arăturilor de 

toamnă pe întreaga suprafață pre
văzută și in condiții de bună ca
litate, comandamentul agricol al ju
dețului Bacău a stabilit noi măsuri 
tehnifeo-organizatorice a căror apli
cară a permis creșterea substanțială 
a ritmului de lucru. Se acționează, 
în primul rind, cu mijloace sporite 
de transport la eliberarea terenului 
de resturi vegetale. Inginerul Con
stantin Popescu, directorul Trustu
lui județean pentru mecanizarea a- 
griculturii. ne spunea că la efec
tuarea arăturilor adinei de toamnă 
au fost folosite, in ultima săptămi- 
hă. peste 1 100 de tractoare care au 
lucrat în schimburi prelungite și in 
două schimburi. Ca urmare, ritmul 
dfe lucru s-â dublat, ceea ce a făcut 
ea în multe unități arăturile să fife 
încheiate lâ această dată. De citeva 
zile, un mare număr de tractoare 
dih consiliile agroindustriale Moi- 
nești, Helegiu și Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, unde arăturile sînt pe 
terminate, au lost redistribuite să 
ajute unitățile din consiliul agroin
dustrial Traian, care mai au de arăt 
însemnate suprafețe dfe terfen. In 
celelalte 9 consilii agroindustriale 
ău fost organizate acțiuni de întra
jutorare intre unități. Toate aces
tea au condus' lâ efectuarea arătu
rilor, pină miercuri, 16 noiembrie, 
pe 52 312 ha. ceea efe reprezintă 71 la 
sută din suprafața planificată. Cu 
realizări mai mari se înscriu unită
țile agricole din consiliile agroin-

vaslui: Măsuri pentru creșterea ritmului de lucru
Din cele 146 149 hectare pe care 

trebuie să șe față arăturile dfe toam
nă in județul Vaslui, pinâ m seara 
zilei de 16 nofembrie au fost arate 
8*  500 hectare. în scopul intensifi
cării acestei lucrări, după cum 
aflăm de la inginerul Constantin 
Dumbrăveanu, directorul Trustului 
județean al S.M.A., in sprijinul mfe- 
cahizatorilOr au venit alți peste 700 
de oamfeni ai muncii din unitățile 
industriale, care știu să conducă 
tractorul. De asemenea, numărul 
utilajelor a sporit, în ultimele zile, 
prih utilizarea tuturor celor deve
nite disponibile prin încheierea lu
crurilor de recoltare. „Peste tot se 
lucrează grupat, in formații mari, 
numai jh prezență specialiștilor, 
utllizindu-se scormonitoare . pentru 
aiînătfea sbihlui la o adîncime cit 
mâi măre ~ nfe spuhfe dtefectorhi 
trustului. Pehtru fiecare uhltatfe și 
consiliu s-au organizai formații de 
tractoare care lucrează in schimburi 
prelungite și de noapte, sporind âst- 

_fel ritmul lâ 6 100 de hectare zilnic, 
cu aproape 800 hectare peste cfel 
prevăzut inițial.

Constructori interesați sa... 

construiască lent, cit mai lent?
Și în actualul cincinal, in agricul

tura județului Mehedinți s-au alo
cat considerabile fonduri pentru rea
lizarea unor importante obiective. 
Luîhdu-se in calcul volumul lucrări
lor ce tirffiâti a Se teffectuâ s-ati pre
văzut termene ferme de punere in 
funcțiune. Termene pe care — se în- 
țfelfcge -- fetit beneficiarul, cit și con
structorul au obligația, prin lege, să 
le respecte întocmai. Așa ar fi nor
mal să decurgă lucrurile. Dar să 
vedem. în detaliu, ce se intimplă pe 
două din aceste șantiere.

Complexul de selecție și testare ă 
porcinelor din Hinova — unitate ce 
aparține Institutului de cercetare și 
producție pentru creșterea porcinelor 
Periș, — va avea, conform proiectu
lui, două ferme : una pentru crește
rea porcilor din râsa Marele Alb și 
alta pentru linia sintetică Periș — 
345. Aici se vor pregăti reproducă
tori in rasa curată, atit pentru ter
mele de înmulțire din Mehedinți, cit 
și din județele lirniti-ofe. Valoarea 
investiției este de mai multe zeci de 
milioane lei. Angajindu-se să reali
zeze acest, obiectiv, constructorul — 
Trustul de ântrepriză generală de 
construcții industriale din Timișoara 
— de comun aebrd cii bfeheficiferul, 
a Stabilit că dată ă iheepterii lucră
rilor luna octombrie 1986. Termfenul 
de punere în funcțiune a întregii ca
pacități urma să fie 31 decembrie 
1987. Ceea ce nu s-a intimplat insă. 
Lâ vremea respectivă au venit pe 
santlfer cițiva constructori șl au fost 
aduse unele utilaje. Fapt este că 
nici forța de muncă, nici utilajele 
necesare nu au fost corelate cu gfa-j 
ficul de lucrări prevăzut, ceea ce a 
făcut ca răminerjle în urină să Se 
acumuleze, astfel incit, la termenul 
scadenței, constructorul s-ă văzut in 
situația de a solicita reprogramarea 
termenului de punere in funcțiune, 
iar beneficiarul a fost obligat să ac
cepte aceste cereri. Normal ar fi fost 
ca măcar in ceasul al 12-lea con
structorul să-și ia în serios atribu
țiile. Adică să suplimenteze mult 
forța de muncă și numărul utilaje
lor. să intensifice ritmul de lucru 
pe șantier, incit, mfecab de âceăstă 
dată, să se încadreze in graficele pe 
care și Ie-a propus. Nici vbrbă de 
așg ,ceva.

Ăflîndu-ne pe șantier, constatăm 
lucruri îngrijorătoare. Cele două 
hale de testare — cu un ultim ter
men reprogramat de punere in func
țiune la 30 august 1988 — vor putea 
fi populate, după cuni ne spuneâ to
varășul Emilfan Trăislariu, directo
rul, complexului, abia in luna martie 
1989. De ce așa tîrziu ? Pehtru că la 
aceste două hale sint mult rămase 
în urmă lucrările de canalizare, pre
cum și cele de la stația de epurare 
și de apă. Pe șantier șe află un nu
măr mic de oameni. De fapt, și la 
ora âfettială âr mai fi necesari 45 zi
dari, dulgheri și montori. Utilajele 
siht insuficiente, iar cele existente 
nu sint folosite la capacitate. Efec
tiv, pe șantier se lucrează zilnic doar

sporite prin redistribuirea tractoan
duștrialfe Gheorghe Ghfeorghiu-Dej, 
Filipeș't'i. Izvoru Berhfeciului, Sascut 
și Hemeiuși.
' Un exemplu despre modul cum se 
âcțiohează ih acestfe zile pentru în
cheierea arăturilor hi-1 oferă meca
nizatorii. cooperatorii și specialiștii 
din consiliul agroindustrial Gheor
ghe Gheorghiu-bej. De altminteri, 
cooperativele agricole Ștefan cel 
Măre, Gura Văii. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej au raportat terminarea 
arăturilor pe întreaga suprafață 
prevăzută. „In toate celelalte uni
tăți — ne spune tovarășul Vâsile 
Cristea, președintele consiliului a- 
groin“dustrial — terenul a fost cu
rățat de resturi vegetale, iar pfe su
prafețele ce vor îi cultivate cu 
sfeclă de zahăr, cartofi, legume și 
porumb s-au administrat îngrășă
minte organiefe •— cile 80 tone in 
medife la hectar. Printr-o mai bună 
organizare ' a muticii, pfe fiecare 
parcelă și unitate agricolă am rfeușit 
ca, in ultima vreme, fiecare din 
cele aproape 100 dfe tractoare pro
gramate pe ansamblul consiliului 
să realizeze îh medie cite două 
hfectare pe zi. Aviem condiții ca in
tr-o zi-două să încheiem arăturile 
de toamnă".

Și la Săucfești, Bferești-Bistritâ. 
Negri, Roșiori și Dămifenfești. pentru 
ca tractoarele Să aibă, peste tot. 
cimp larg de lucru, comandamentele 
locale pentru agricultură au mobili
zat un măre număr de cooperatori

în județ se cohsțâtă ritmuri ine
gale intre consiliite . agroindustriale 
la efectuarea arăturilor de toamnă. 
Astfel, dacă în consiliile, agroindus
triale Bjrlăd, Codăfeșți. Fălciu, Ne
grești, Murgeni lucrările sint avan
sate, in consiliile agroindustriale Tă- 
tărani, Ștefan cel Mare, Dimitrie 
Cantemir, Banca, Ivănești și Puiești 
realizările sint sub posibilități.

Am urmărit, la fâța locului, ce 
măfeuri S-au întreprins și mâi ales 
cum se lucrează pentru recuperarea 
răminerilor in urmă și încheierea 
intr-un timp cit mai scurt a arături
lor în consiliul agroindustrial Pu
iești. „Pentru că arăturile sint in- 
tifziale, am suplimentat in fiecare 
unitate numărul de tractoare ce lu
crează ziuă și am organizat cu o 
treime din ele schimbul dfe noapte, 
ne Spuhe Ghfertrgltb Dima. președin
tele consiliului âgroihdustfriăl. In 
acest fel, in loc de 2T2 hfectate care 
este vileza zilnică, realizăm actim 
369 hectare". Ne deplasăm împreună 
în feitfevă unități-

La C.A.P. Gherghești, două for
mații a cite 9 tractoare arau sub

7—8 orfe, iar ltlnefe și sîmbăta aproa
pe deloc, deoarece majoritatea con
structorilor făc nfevfeta la Timișoara 
sau spre alte orașe. Dezordihea se 
poate observa la tot pasul: materiale 
de tot felul lăsate la voia intimplării, 
utilaje care incă așteaptă montbrii; 
fronturi de lucru abandonate. Un 
fapt esie clar : constructorul nu 
este interesai să finalizeze cit mai 
repede acest obiectiv. Și vom vedea 
și de ce. Pe șantier ar trebui să 
existe un șef de brigadă — care este 
plătit pentru acest lucru — dar fel a 
fost văzut aici doar o singură dată, 
cu mâi bine dfe dbuă luili ih Urmă. 
Cu toate problemele (care se com
plică de la o zi la alta, a fost lăsat 
să se descurce adjunctul șefului de

O situație Inadmisibilă 
pe două șantiere 

de investiții 
din agricultura 

județului Mehedinți, 
de care răspunde 

Trustul de antrepriză 
generală de construcții 

industriale 
din Timișoara

brigadă, inginerul Lotand Rfedules- 
cu. Ce-i drept, acesta este un tinăr 
energic, care face efbrturi deosebite, 
dar el nu răzbește nici măcăr să iacă 
față numeroaselor, probleme de la 
cel de-al treilea obiectiv pe care îl 
are in primire și la care ne vom re
feri. Copleșit de sarcini, inginerul 
apelează la tot felul de note telefo
nice către conducerea trustului, care, 
la rindul ei, se mulțumește doar să 
le înregistreze, fără â da un răs
puns practic. Cheltuieli inutile, timp 
pierdut, intrucit conducerea trustu
lui nu-și fiice problemfe. Dalele, stau 
mărturie. Lâ 30 aprilie, .fecest fen, 
pe șantier se aflau nemontate uti
laje în valoare de mai multe mili
oane lei. Adevărul este că la aega 
dată pe șantier era nevoie de 180 de 
betoniști, dulgheri, zidari, lăcătuși, 
sudori. în realitate munceau doar 47 
de oameni, dar și aceștia lucrau de 
mintuiâlă. pentru că de suprave
gheat nu-1 supraveghea nimeni.

Al doilea obiectiv — ferma de 
găihi pentru ouă și tihferet înlocuire 
din Șimian. aparținind Întreprinderii 
„Avicola" Drobeta-Turhu Severin. 
Termfen inițial de punere în funcți
une : septembrie 1987. Același con
structor. Termen reprogramat pen
tru. întreaga capacitate — noiembrie 
1988.

Pfe data , dfe ii noiembrie nfe-fem 
deplasat și ta acest obiectiv. Practic, 
e un șântier aproape abandonat. Din 
cele 6 hale prevăzute nu s-a dat nici 

la. eliberat terenul de L 
tale. La Negri, unitate 
agricultura județului, sc . 
jutorul mecanizatorilor, â 
însemnat dfe tractoare din 
silii agroindustriale. Se : 
dar calitatea lucrărilor v 
Președintele unității, Tratai 
teanu, ne spunea că pentr, 
realiza o arătură de calitate 
cu consumuri reduse de carV 
au fost puse lâ dispoziția r.ț 
zatorilor seturi de brăzdârfe < 
zervă, pentru ca cele uzate 
Înlocuite ori de cite ori este n

Preocupări statornice pentru i 
cheiereâ arăturilor cit mai gi 
am constatat, în cursul raidul: 
îh unitățile agricole din con:, 
agroindustriale Dealu Morii, 
Turcului, Răcăciuni, Moinești. O 
cu efectuarea arăturilor se a^ 
însemnate cantități de amendam 
te calcaroase pe solurile acide 
îngrășăminte organice. Pină acu 
au fost administrate 37 359 tone gt 
noi dfe grajd, adică 92 la sută di 
cantitatea prevăzută în progrân 
Totodată, au fost transportate ;• 
cimp, în platforme, alte 1,4 miliba 
ne tone gunoi de grajd, adică 90 1 
sută din cantitatea prevăzută pen 
tru acest an. Cele mai bune rezul
tate au fost înregistrate în unită 
țile din consiliile agroihdustriaif 
Moinești, Hemfeiuși, Helegiu și altele.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteii"

Supravegherea lui Mihâi Nicoâfă, 
șeful secției de mecanizare, O lu
crare bine efectuată, uniformă, la 
adîncimea prevăzută, ihebrporind 
sub brazdă toate resturile vegetale. 
Un control prin sondaj făcut de în
soțitorul nostru a arătat însă că 
două pluguri nu aveau scormonitoa
re. S-au luat măsuri pentru echipa
rea acestora cu dispozitivele necesa
re. Și pentru că se araseră numai 
860 'din cele 1 237 hă, S-â'U orgahizât 
schimburi prelungite cu toate trac
toarele. Date fiind rămînerile in urmă, 
și la C.A.P. Pogana au fost luate 
măsuri pentru a se lucra nu numai 
ziua, ci și noaptea Ia arat. Ajungem 
acolo tocmai pe cind la lumina faru
rilor 11 tractoare executau de zor 
lucrarea sub atenta supraveghere a 
lui Dumitru Spiridon, șeful secției 
dfe mecanizare.

Asemenea măsuri și acțiuni tot mal 
susținute și bine organizate sint de 
natură să asigure recuperarea rămî- 
ner'ilor în urmă la efectuarea arătu
rilor de toamnă.

Petni NECULA 
corespondfehtui „Scinteii"

una în folosință și nici, nu există 
vr’eo șansă să se populeze măcar 
unâ din fele. Și iăfâ de ce. Valoa
rea utilajelor, care de luni de zile 
erau nemontate, depășește 8 mili
oane lei. Pe șantier ar fi necesari 
acum 150 de oameni, dar se află 
doar 12 constructori. Nu sfe văd dul
gherii, lăcătușii, sudorii, montorli 
care tot promit că vin, dar încă n-au 
ajuns. Subinginerul Cristian Râșca, 
care răspunde de acest punct de lu
cru. a fost, pur și simplii, uitat de 
conducerea trustului. ..Numai pentru 
partea de construcții — ne spune 
inginerul — âvfem nevoii? îh pre
zent de 60 de oameni. Adevărul este 
însă că nici măcar cu cei, care sint 
aici nu prea aveirfi ce face. Ne lip
sesc utilajele : macarale, buldozere, 
trailere. Nu avem betoane". Și ne 
convinge. Un singur buldozfer există 
aici, dar care de două luni de zile 
nu a înregistrat măcar o orfe de 
funcționare, pentru că este defect. 
„Mal sint doâr puține zile pină ex
piră al doilea termen de punere in 
funcțiune ă înlregii capacități —. ne 
precizează tehhlcianul Georgică Vrin- 
cuț, diriginte de șantier din partea 
beneficiarului, dar constructorul a 
realizat mai puțin de 30 la sută din 
volumul lucrărilor de investiții".

De ce s-â ajuns la o asemenea ■ 
stări? de lucruri ? Ar fi dfe arătat lâ ' 
început, că pentrU a^și mențină 
structura mult încărcată de cadre, 
conducerea trustului dih Timișbără 
a alergat, in 1986, să contracteze 
oriunde lucrări de investiții. A ajuns 
și în M'ehfedinți, dovedind și în acest 
fel că are uh plan mare și dfeci sint 
necesare și multe cadre. Care câdre 
— după efem dovedesc faptele — ma
nifestă un condamnabil dezinteres 
față de ducerea la indeplihirfe a 
obligațiilor ce le revin. Și la acest 
al doilea obiectiv la care ne-am re
ferit șeful de brigadă a fost văzut 
doar o singură dată și tot cu două 
luni în urmă. Ce-1 drept, prin luna 
mâi ă venit pe șantiere și un câdru 
de conducere care ă fost foarte ge
neros in promisiuni. Dar el a plecat 
repfede și in urma dumnealui nimic 
nu s-a schimbat.

Așadar, două investiții — de mare 
impottanță pentru agricultura jude
țului și cate de mult trebuiau să 
producă — sînt lăsate la vdia intfm- 
plătii. Vine și, fireasca întrebare, 
căreia trebuie să i se dea răspuns : 
cine va suporta pagubele ? Dar p.ină 
la ștâbilirea exactă a răspunderilor 
este absolut heefeșar să fie adoptate 
măsuri drastice pentru reinstaurareă 
ordinii și disciplinei pe aceste două 
șantiere cu o activitate atit de criti
cabilă. Totul trebuie făcut cu cea • 
mai mare atenție spre a se găsi cele 
mâi bune, șl rapide soluții de ieșire 
din impas. Obligă la acest lucru nu 
numai stârea de fapt de pe cele două 
șantiere, ci și cerința Că âpfeste 
obiective să fie racordate cit ' mai 
repede la țircuitul productiv.

Virgiltu TATARU 
corespondentul „Scinteii*
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN OLANDA

Cu prilejul celei de-a "O-a aniversări a creării Partidului Comunist din 
Olanda, vă adresăm dumneavoastră, tuturor comuniștilor olandezi calde 
felicitări, precum și cele mai bune urări de succes in activitatea ce o (desfă
șoară partidul dumneavoastră, spre binele poporului olandez.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima convingerea că raporturile de 
prietenie și (solidaritate statornicite între partidele noastre se vor dezvolta 
în viitor în interesul comun al cauzei păcii, securității și cooperării inter
naționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cronica zilei

70 D£ dM P£ M FĂURIREA STATULUI^ NAȚIONAL UNITAR ROMAN 

Alba lulia, 1 Decembrie 1918 ;

„Românii toți s-adună“

ZIUA NAȚIONALĂ A SULTANATULUI OMAN

Maiestății Sale QABOOS BIN SAID
Sultanul Omanului

MASCAT
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Sultanatului Oman Îmi este 

deosebit de plăcut să vă adresez sincere felicitări, Împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de progres ți prosperitate 
poporului omainez.

în cadrul manifestărilor dedicate 
marcării centenarului nașterii lui 
Jawaharlal Neliru, — cunoscut om 
politic indian — joi a avut loc in 
Capitală o adunare organizată de In
stitutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea și Asociația de 
prietenie româno-indiană.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., Asociației de prietenie

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada Japoniei
La Ambasada Japoniei din Bucu

rești a avut loc, joi, prezentarea de 
condoleanțe in legătură cu încetarea 
djn viață a lui Takeo Miki, fost 
prim-ministru al Japoniei.

Condoleanțele au fost prezentate 
de Neculai Ibănescu. vlceprim-mi- 
nistru al guvernului. Olimpia Solo-

Informatica și tehnica de caicul în sprijinul 
modernizării producției

La Botoșani. In organizarea Cen
trului teritorial de calcul electronic, 
a Institutului de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru teh
nică de caicul și informatică și a 
Centrului de perfecționare a cadre
lor in informatică, calcul electronic 
și consultanță — București, a avut 
loc un schimb de experiență cu tema 
„Contribuția informaticii și tehnicii 
de calcul la perfecționarea organiză
rii și modernizarea proceselor de 
producție". Au participat cadre de 
conducere, specialiști din centre de 
calcul teritoriale și departamentale, 
din cercetare, proiectare și produc
ție. care. In lucrările prezentate, pre
cum și in cadrul dezbaterilor, s-au 
referit la experiența acumulată in 
acest domeniu, la problemele care 
se ridică și soluțiile ce trebuie adop
tate pentru transpunerea neabătută 
in practică ă sarcinilor ce revin in
formaticii și tehnicii de calcul în 
ampla acțiune de modernizare ini
țiată de conducerea partidului. Ast

BUZĂU ; O nouă cooperativă meșteșugărească
Urmare a aplicării consecvente 

a programului județean de dezvol
tare a industriei mici și a activită
ților prestatoare de servicii către 
populație, la Buzău a luat ființă 
o nouă cooperativă meșteșugăreas
că „TEHNOMETAL". Sfera de cu- 
prindeie, rolul și atribuțiile sale 
ne-au fost precizate de inginerul 
Constantin Maftei, președintele 
unității : „Pornind de la cerința 
îmbunătățirii structurii organizato
rice in domeniul prestărilor de ser
vicii și creșterea eficienței econo
mice in toate compartimentele coo
perației meșteșugărești, noua noas
tră unitate asigură o multitudine

BRAȘOV : Microhidrocentrală in funcțiune
A fost dată in exploatare, pe pi- 

riul Turcu din județul Brașov, o 
nduă microhidrocentrală cu o pu
tere instalată de 500 kW. Este pri
ma dintre cele trei microhidrocen- 
trale care se vor construi in zona 
Branului și care vor avea o putere 
instalată totală de 2 800 kW. Pe fi
rul aceluiași piriu se vor construi

ACTUALITATEA SPORTIVA
ȘAH. In runda a patra a Olim

piadei de $ah de la Salonic s-au în
registrat următoarele rezultate : 
feminin : U.R.S.S. — România
1.5— 0,5 (1) ; R.F. Germania — An
glia 1—1 (1) ; Ungaria — R.P. Chi
neză 2—1 ; Polonia — Spania 2—0 
(I) ; Grecia — Suedia 2—1 ; Cuba — 
Cehoslovacia 1.5—1.5 ; Bulgaria — 
Elveția 3—0 ; Danemarca — Indo
nezia 2—1 : Olanda — Țara Gali
lor 2—0 (1) ; Australia — Canada
1— 1 (1) ; Fllipine — Norvegia
1.5— 1,5 ; Argentina — Belgia
2.5— 0,5 ; Iugoslavia — Franța 2—1‘; 
masculin : U.R.S.S. — România
3.5— 0,5 ; Franța — Anglia 1.5—1,5 
('); Indonezia — Suedia 2—2; 
Bulgaria — Australia 3—1 ; Ceho
slovacia — R.P. Chineză 3—1 ; O- 
landa — Scoția 3—1 ; Ungaria — 
Spania 3—1 ; Cuba — Peru 3—1 ; 
Danemarca — S.U.A. 3—1 ; Argen
tina — Finlanda 2—2 ; India — Pa
kistan 3,5—0,5 ; Filipine — Colum
bia 3—1 ; Elveția — R.F. Germania
2— 2; R.D. Germană — Turcia 2.5—0.5 
(1) ; Polonia — Țara Galilor 3,5—0,5.

HANDBAL. Tncepînd de astăzi și 
plnă duminieă, 20 noiembrie, în Sala 
sporturilor din Tg. Mureș se vor 
desfășura întrecerile celei de-a 26-a 
ediții a competiției internaționale fe
minine de handbal „Trofeul Car- 
pați". în prima zi a turneului, cu 
începere de la ora 17, stnt progra
mate următoarele meciuri : Polo
nia — Turcia și România — Bulga
ria. 

româno-indiană, Ligii române de 
prietenie cp popoarele din Asia si 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți B. M. Mahajan, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Republi
cii India la București, membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

monescu, adjunct ăl ministrului afa
cerilor externe, de alte persoane 
oficiale.

Cei prezenți au păstrat tm moment 
de reculegere și au semnat in cartea 
de onoare.

(Agerpresj

fel, au fost prezentate realizările și 
tendințele manifestate in dezvoltarea 
sistemelor și produselor informatice 
pentru pregătirea tehnică a fabrica
ției și conducerea proceselor tehno
logice, posibilitățile de sporire a con
tribuției centrelor de calcul la ela
borarea de tehnologii și instrumente 
informatice. Totodată, au fost făcute 
o serie de propuneri cu privire la 
dezvoltarea și sporirea eficienței sis
temului informatic național și a re
țelei naționale de calculatoare, îm
bunătățirea activității de service, a 
pregătirii și perfecționării cadrelor 
in informatică, extinderea și gene
ralizarea aplicării unor programe de 
bază și aplicative elaborate in ulti
mul timp. Prin întreaga ei desfășu
rare, manifestarea a constituit un 
cadru eficient de însușire și preluare 
a unor soluții și experiențe originale, 
cu largă aplicabilitate practică,

Euqen HRUȘCA 
corespondentul ..Scînteii"

de servicii : reparații șl întrețineri 
mijloace de transport, reparații 
radio-TV și aparatură electrocasni- 
că, reparații ceasuri, stilouri și 
ochelari, mecanică fină, confecții 
metalice, bobinaj electromotoare, 
Întreținerea și repararea acumula
torilor, reparații instrumente mu
zicale și altele. Toate atelierele și 
unitățile — dintre care multe au 
fost date recent in folosință — 
dispun de aparatură și instalații 
moderne, de oameni bine pregătiți 
profesional, hotăriți să răspundă cu 
promptitudine solicitărilor popu
lației. (Stelian Chiper), 

ți alte microhîdrocentrale. Pini Ia 
ora actuală, In județul Brașov au 
fost puse în funcțiune 11 microhl- 
drocentrale care produc o canti
tate de energie electrică echivalen
tă cu consumul populației județu
lui Brașov pe timp de o lună de 
zile. (Nicolae Mocanu).

liștilor portughezi. în clasamentul 
grupei a 7-a europene conduc echi
pele Cehoslovaciei ți Belgiei — cu 
cite 3 puncte, urmate de formațiile 
Portugaliei, Elveției — cu 2 puncte 
și Luxemburgului — zero puncte.

TENIS • în sferturile de finală 
din cadrul „Turneului campioanelor’' 
la dublu, competiție găzduită de a- 
rena „Madison Square Garden” din 
New York, cuplul Martina Navrati
lova, Pam Shriver a întrecut, cu sco
rul de 6—4, 6—1 cuplul Lori McNeil. 
Betsy Nagelsen. Pentru semifinale 
s-au mai calificat ți Steffi Graf și 
Gabriela Sabatini, cate au ciștigat 
cu 6—3. 6—1 la Isabeile Demongeot, 
Nathalie Tauziat. • în turul II al 
turneului internațional de tenis de 
la Detroit, contind pentru ..Marele 
premiu". Dan Goldie l-a eliminat tu 
7—5, 3—6, 6—3 pe Richey Reneberg, 
Paul Annacone a dispus cu 6—3, 
7—6 de Sammy Giammalva. iar 
Marc Flur l-a întrecut cu 6—4, 6—1 
pe Grant Connell.

BOB. După disputarea primelor 
două manșe, in concursul interna
țional de bob-4 persoane de la Win- 
terberg conduce echipajul R. D. Ger
mane (Hoppe, Musiol, Voge. Hanne- 
mann). cu timpul de l’54”73/100. Pe 
locurile următoare se află echipa
jele Austriei (l* *55 ”13/I00> ți R. F. 
Germania (l’55’T8TI)0).

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) ; Caligula — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Campionul — 18 ; (sala Ate
lier) : Autograf — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
slmfontc. Ciclul „Romantism — școli 
naționale". Dirijor: Mihal Brediceanu. 
Solist • Pompei Hărițteanu — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) î 
Secretul lui Marco Polo — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 73 46) ; 
Noțiunea de fericire — 18 ; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Clinele 
grădinarului — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiel — 18,30

Răspunzind chemării lansate de 
Consiliul Național Român Central 
in manifestul-convocator din 20 no
iembrie 1918. — prin care organizato
rii adunării de Ia Alba lulia, convinși 
că, „afară de cei care vor reprezenta 
toate păturile sociale ale națiunii 
noastre la această istorică adunare, 
unde se va hotărî soarta neamului 
nostru pentru vecie, se va prezenta 
însuși poporul românesc în număr 
vrednic de cauza mare și sfintă” — 
recomandărilor guvernului și oameni
lor politici de la Iași, comunicate 
Consiliului Național Român Central 
de la Arad și Consiliului Național 
Român din Sibiu de emisarul acesto
ra, profesorul Nicolae Bălan, trimis 
in misiune la Iași, precum și pro
priilor lor Sentimente patriotice, ro
mânii, la 1 Decembrie 1918, s-au în
dreptat spre Alba lulia. Asemenea 
unor rîuri năvalnice, ce nu mai pu
teau fi zăgăzuite. în acele zile istori
ce, românii transilvăneni și bănățeni 
— urmînd pilda înaintașilor pașop
tiști — în frunte cu intelectualii sate
lor și orașelor, se revărsau spre ve
chea cetate a Albei Iulii, pentru a-și 
hotărî singuri soarta. Fruntașii pur
tau steaguri tricolore și pancarte cu 
denumirea satelor. Cîntecele patrioti
ce „Deșteaptă-te române" și „Trei 
culori" răsunau puternic din miile de 
piepturi ale acelora (le care s-au lovit 
ca de un zid „toate prigonirile, toate 
ademenirile, toate Încercările dușma
nilor de a (le) rupe comunitatea su
fletească". ,

Pe lingă cei 1-228 de delegați ofi
ciali, reprezentind toate clasele și 
stările sociale, organizațiile politice, 
culturale, religioase, economice, fi
nanciare, sportive și de femei, care 
urmau să alcătuiască Marea Adu
nare Națională, for chemat să ho
tărască asupra viitorului destinelor 
românești, spre Alba lulia s-au în
dreptat un mare număr de săteni și 
orășeni, a căror cifră a depășit o 
sută de mii și care s-au constituit 
intr-o imensă adunare populară, în
trunită pe Cîmpul lui Horea, pen
tru a susține unirea Transilvaniei 
cu Patria-Mamă.

Din documentele de epocă rezultă 
că pe la sfîrșitul lunii noiembrie 
1918, din Maramureș a pornit un 
convoi de peste 200 de căruțe în
cărcate cu oameni, care se îndrep
tau sjîre gara din Baia Mare, pen
tru a lua trfenul către Alba lulia. In 
aceiași timp, alte convoaie maramu
reșene au plecat spre gările de pe 
linia de cale ferată Baia Mare — 
Dej. Delegațiile din Oaș, Satu Mare și 
Sălaj, pe jos și cu căruțele, se în
dreptau spre cele mei apropiate gări, 
în fruntea lor se aflau stegarii, 
preoții și învățătorii. Delegația din 
Bocșa Română, comuna iui Simion 
Bărnuțiu, era condusă de învățătorul 
Emil Pocola ; cea din Cuceu. de Mi
hai Pop. Se apreciază că delegațiile 
Sălajului numărau peste 1 000 de 
persoane. Sute și sute de oameni au 
venit din părțile Bistriței. Nâsiudu- 
lui și Clujului, de pe văile Someșu
lui și Arieșului.

Comunele și satele din Bihor, cu 
toate piedicile ce le stăteau in cale, 
și-au trimis delegații la Alba lulia. 
Țărănimea bihoreană, atit de greu 
încercată in lupta pentru unire, a 
fost reprezentată la Marea Adunare 
Națională de delegațiile din Aleșd, 
Beliu. Bratca. Lorău. Budureasa, 
Mâzieș, Ținea și multe altele. Gru
puri de țărani și intelectuali din ju
rul Aradului au plecat spre Alba 
lulia cu citeva zile înainte, pentru a 
ajunge la timp in orașul unde avea 
să se hotărască unirea. Din localită
țile bănățene, numeroase delegații, 
cu steaguri tricolore, au pornit spre 
locul de întrunire a Marii Adunări 
Naționale. Dintre acestea le men
ționam pe cele din Becicherecul Mic, 
Belinț, Budinț, Chișoda. Comloșu 
Mare, Felnac, Jadani, Pesac. In pri
vința numărului, numai satele lugo
jene au fost reprezentate la Alba 
lulia de peste o mie de oameni.

Alegereo delegoților pentru Adunoreo de Io Alba lulia în Bor șa - Maramureș
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flețltor program pentru perfec
ționarea întregii activități

Minerii din Valea Jiului au pornit 
in coloană compactă spre orașul 
unirii, avîndu-1 în frunte pe losif 
Ciser, unul din conducătorii mișcă
rii sindicale. Deși condițiile de 
transport erau foarte grele, minerii 
au ținut să fie prezenți ia Alba lulia, 
mergînd mai mult pe jos decît cu 
trenul. în legătură cu participarea 
românilor la „Adunarea cea Mare 
de la Alba lulia, ținută la 1 Decem
brie 1918" — cum este numită aceas
ta in rapoartele oficiale — date con
cludente ne pun la indemină docu
mentele de arhivă descoperite recent 
in fondurile arhivistice din Sibiu. 
Referindu-se la județul Odorhei, 
acestea menționează o serie de loca
lități. Astfel, din comuna Drăușeni 
a luat parte o delegație formată din 
4 persoane, condusă de George 
Bucur ; din Săcel, 4 persoane, in 
frunte cu Nicolae Marcu ; din Vi- 
dacutul Român — doi. din Vidacutul 
Secuiesc — 2, din Archîta 1. Din ju
dețul Cine sint amintite localitățile; 
Sărmaș. reprezentată de o delegație 
alcătuită din 5 persoane, condusă de 
dr. Emil Precup ; din Ganfalău, o 
delegație formată din 6 persoane, în 
frunte cu Ioan Banu ; din Joseni — 
un delegat, Tuliu Băieș ; din Misen- 
teș — un delegat, sublocotenentul 
Gheorghe Oprea ; din Ciur Singeor- 
giu — un delegat, Gheorghe Moldo- 
van. Din județul Trei Scaune sint 
menționate localitățile: Marcbs. re
prezentată printr-un delegat. Xeno- 
fon Comșa ; Teliu — un delegat, 
Gheorghe Nistor ; Hăghig — un 
delegat, Tlie Rănea ; Arini — doi 
delegați ; Zarăș — un delegat. îlie 
Ruța. Din județul Mttreș-Tnrda sint 
menționate mai multe localități, 
dintre care amintim : Cruța, repre
zentată printr-o delegație alcătuită 
din 10 persoane, condusă de Constan
tin Cotarea ; Murgești — un delegat, 
Dositei Suteu. Din Sărmașu a luat 
parte un delegat — loan Bungăt- 
dean.

Localitățile județului Sibiu au fost 
reprezentate la Adunarea de la Alba 
lulia de peste 8 000 persoane. Din 
comuna Guști. „la stăruința preotu
lui Ștefan Medeșan și â căpitanului 
George Munteanu și a altor fruntași 
din comună, au participat la adu
narea de la Alba lulia 50 persoane, 
sub conducerea căpitanului G. Mtin- 
teanu" ; din Aciliu — „61 locuitori, 
sub conducerea învățătorului loan 
Vulcuțiu și Ioan Iridon, comandantul 
gărzii naționale" ; din Presaea — „12 
persoane, conduse de învățătorul 
Nicolae David" ; din Apoldu de Jos
— 58 persoane ; din Galeș — 120 
persoane ; delegația săliștenilor a 
numărat o sută de bărbați și femei: 
din Pianu de Jos — o mie de per
soane ; din Petrești — 300 persoane, 
la îndemnul și sub conducerea lui 
Radu Zaharla, comandantul gărzii 
naționale. Grupul locuitorilor din 
Răhău număra 150 persoane. ih 
fruntea lor aflindu-șe locotenentul 
Maximilian Grecu, comandantul găr
zii naționale.

Locuitorii județelor Brașov, Făgă
raș. Tirnava Mică și Tirnava Mare 
au participat, de asemenea, in nu
măr insemnat la adunarea de ia 
Alba lulia. Din Prejmer au pornit 
spre Alba lulia 5 persoane, sub con
ducerea lui loan Ludu ; din Adămuș
— 10 locuitori ; din Glogovăț — 5 
plugari, sub conducerea învățătorului 
Petru Suciu : din Tirimia Mare — 3 
persoane ; din Somoștelnic — 8 per
soane, sub conducerea lui Neculae 
Deac : din Mediaș -- 9 locuitori, sub 
conducerea avocatului Dionisie Ro
man ; din Sighișoara „au participat, 
la îndemnarea și sub conducerea lui 
dr. Toma Cornea, avocat, președinte 
al Consiliului național român, urmă
torii : Dimitrie Moldovan, dr. Simion 
Cornea, avocat, Mihail Țiteiu. Aurel 
Mosora și Gheorghe Colceriu".

Județul Alba a avut cea mai mare 
reprezentare la adunarea populară 
ținută la 1 Decembrie 1918. Din da
tele înscrise in documentele de epo

19.50 Uniți tn gînd țl-n faptă (color). 
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profesională — o acțiune cu pu
ternice valențe educative

20.30 Unită Românie, stăpinâ pe destin. 
Emisiune de versuri și cîntece 
patriotice (color) 

că rezultă că. din 153 localități ru
rale și urbane ale județului Alba au 
luat parte 28 085 persoane la întru
nirea de pe Cîmpul lui Horea. Din
tre localitățile acestui județ, mențio
năm orașul Blaj, cu o delegație de 
1 800 persoane, sub conducerea mi
tropolitului Vasile Suciu, președin
tele Consiliului național român din 
oraș. Din Bărăbanț „au participat 
850 locuitori" ; din Micești — 850 
locuitori : din Drimbariu — 750 per
soane ; din Daia Română — 600, sub 
conducerea învățătorului confesional 
loan Goția : din Seușa — 600 : din 
Zlatna — 600, cărora li s-au alăturat 
100 de persoane din Trimpoaiele și 
încă 100 din Valea Dosului, sub con
ducerea Iui Petru Petringenar. Din 
Ocnă Mureșului au luat parte la 
adunarea din Alba lulia 600 locui
tori, care au mers cu tren special, în 
frunte cu fanfara minerilor din lo
calitate, sub conducerea lui Emil 
Pop și Petru Roșuț. Un caz mai 
aparte îl prezintă Pianu de Sus, 
care a participat în întregime Ia Is
torica adunare, adică cu toți cei 
peste 2 000 de oameni, cîți număra 
localitatea în acel timp.

Și cei rămași acasă au ținut să 
fie alături de reprezentanții lor 
aflați la Alba lulia, prin telegramele 
trimise pe adresă forului național. 
Astfel, adunarea populară din Ro
șia — Sibiu expediază o telegramă 
la Alba lulia. in care se arată că 
doresc neamului nostru reîntregit 
..veacuri de veșnică glorie în afară 
și fericire între fiii sâi“. Din co
muna natală a lui Octavian Goga. 
în telegrama adoptată de adunarea 
femeilor se spune : „Trăiască Româ
nia Mare 1 Femeile din Rășinari", 
în telegrama locuitorilor din co
muna Măgura se arată : „Poporul 
român din Măgura, cercul Rodna 
Veche, salută cu bucurie adunarea 
națională de Ia Alba Mia și ade- 
rează cu însuflețire la botăririle ei“. 
La 1 Decembrie 1918, din Sfbiu era 
trimisă o telegramă în care să spu
nea : ..Transmitem Marii Adunări 
Naționale române căldurosul nostru 
salut de aici, de la mormintele ne
muritorilor Papiu Iiarian, Gheorghe 
Barițiu, baron Urs și dr. Ioan Ra- 
țiu, a căror oseminte se cutremură 
azi în greapă de măreția zilei, iar 
sufletele lor mari privesc cu drag 
la cei întruniți in numele sfîntului 
ideal al tuturor românilor, pentru 
care acei nemuritori au luptat o 
viață întreagă".

Alături de reprezentanții români
lor ardeleni și bănățeni, lâ aduna
rea populară de la Alba lulia au 
fost de față și o serie de oameni de 
dincolo de Carpați, veniți să parti
cipe la înfăptuirea idealului națio
nal, pentru care au luptat cu băr
băție și dăruire românii de pe' toa
tă vatra strămoșească. Dintre aceș
tia consemnăm numele lui Alexan
dru Viorescu din Galați, Nicolae 
Gurițescu din Tecuci. Grigore Gri- 
goriu din Iași. Gheorghe Avramescu 
din Roman, Nicolae Barcianu din 
Giurgiu, Constantin Dobrescu din 
București, T. Teodorian din Roma- 
nați. Petru Ionescu din Tulcea, dr. 
Dimitrie Cristorian din Constanța.

în privința numărului total al 
românilor întruniți la 1 Decembrie 
1918 pe Platoul Romanilor, pentru 
a fi părtași la consacrarea unirii 
Transilvaniei cu Patria-Mamă, s-.a 
acceptat cifra de peste o sută de 
mii de oameni. Privitor la aceasta, 
corespondentul ziarului „Telegraful 
român" din Sibiu făcea următoarea 
remarcă : „Un ofițer pus ia poartă 
să numere, a ajuns pină la 120 000. 
Mai departe n-a avut răbdare să 
numere, căci lumea venea tot mai 
multă. Se susține dă au fost aproape 
două sute de mii de români". Re
ferindu-se la măreața adunare de la 
Alba lulia, reprezentantul ziarului 
„Az Ujsâg" nota : „Nu am văzut 
niciodată un număr atit de mare de 
țărani impreună. Defilează puterea 
strămoșească și toată lumea cintă. 
Separat merg grupuri de fete in 
costume naționale. In convoi ră
sună Internaționala. Masele munci
toare române sosesc cu steaguri 
roșii. După ei, o unitate de matrozi, 
sosiți de la mare. Pe străzi nici nu 
le mai poți mișca. în fața Adunării 
Naționale (...) mulțimile așteaptă 
afară strigind, vijiind ca un val de 
zeci de mii de oameni".

La 1 Decembrie 1918, după ce 
Adunarea Națională, ca organ ofi
cial, a adoptat cu unanimita
te de voturi Rezoluția privind 
unirea Transilvaniei cu frații de 
peste Carpați, acest document de 
însemnătate istorică fundamentală 
pentru destinele statului român a 
fost prezentat in fața mulțimii adu
nate pe cîmpul de lingă cetate. Iar 
adunarea populară, care-i întrunea 
pe delegații localităților românești 
din Transilvania, Banat, Crișana, 
Satu Mare și Maramureș, și constituia 
forul de largă adeziune populară, 
și-a dat acordul deplin la înfăp
tuirea dezideratului național major 
— unirea acestor teritorii cu Româ
nia, eveniment ce marca făurirea 
statului național unitar român.

Paul ABRUDAN
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La 18 noiembrie, poporul Sulta
natului Oman sărbătorește ziua 
sa națională. Situat in partea de 
sud-est a Peninsulei Arabiee, la 
întretăierea unor importante căi de 
comunicație, sultanatul este in 
mare parte o zonă deșertică, slab 
populată ; pe o suprafață de 212 457 
kmp trăiesc aproximativ un milion 
și jumătate de locuitori. Sub în
tinderile de nisip ale țării se gă
sesc insă imense rezerve de petrol, 
a căror exploatare, începută in 
urmă cu două decenii, a cunoscut 
o continuă extindere. Astăzi, pro
ducția anuală de țiței a Omanului 
se ridică la aproximativ 15 mili
oane tone.

în ultimii ani poporul tînărului 
stat arab a depus eforturi susținu
te pentru a lichida înapoierea moș
tenită din trecut și a valorifică 
bogățiile naționale in folosul pro
priu. Cu fondurile provenite din 
comercializarea petrolului au fost

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„The Economist"

Japonia în cursa înarmărilor
In presa, internațională au apărut, in ultimul timp, o serie de arti

cole privind presiunile exercitate de S.U.A. pentru implicarea tot. mai 
emplă a Japoniei in cursa înarmărilor. Infrintă tn cel de-al doilea război 
mondial. Japonia a fost obligată să renunțe la forțele sale armate, 
creindu-se în schimb o „Agenție de autoapărare1'. Tot pentru a se pre
veni renașterea militarismului japonez a fost stabilită, și o limită a chel
tuielilor militare — sub 1 la sută din produsul național brut. Este 
o realitate că. dedicîndu-șl Imensa majoritate a resurselor dezvoltării 
civile. Japonia a înregistrat importante succese pe plan economic, afir- 
mlndu-se ca unul din concurența cei mai redutabili ai S.U.A. Firește, 
aceasta nu convine cercurilor guvernante și financiare americane — și, 
tocmai pentru a-i diminua capacitatea de concurență. Washingtonul exer
cită de mal mult timp presiuni cres'clnde asupra autorităților de la Tokio 
în vederea preluării de Către acestea a unor „mai mari obligații in apă
rarea OcciUentuM". formulă sub care se arc in vedere sporirea, de către 
guvernul nipon, a cheltuielilor militare, respectiv resMngerea producției 
civile, înghețarea ie fonduri și materiale in armamente. Se cuvine men
ționat că atragerea Japoniei in fabricarea de armament n-a displăcut nici 
unor firme nipone — toate acestea, impreună, avind ca rezultat o parti
cipare mai intensă a Japoniei la cursa 'înarmărilor.

Despre unele aspecte ale intensificării înarmării Japoniei relategză 
revista britanică „The Economist”, care scrie :

Chiar și după propriile evaluări 
ultramodeste. s-ar putea ca anul 
viitor Japonia să ocupe locul al pa
trulea ih lume — după S.U.A., 
U.R.S.S. și Marea Britanie — in oeea 
ce privește cheltuielile militare. Cele 
3,9 trilioane de yeni (29,1 miliarde 
dolari) pe care intenționează să-i 
cheltuiască în următorul an finan
ciar. care începe în luna aprilie 1989, 
reprezintă o sumă impresionantă — 
cu 5.4 la șute mai marc decit cea 
actuală. Dar aceasta contează mai 
puțin decit faptul că acum forțele 
armate ale Japoniei au un rol care 
depășește simpla apărare a țării și 
că Japonia ar putea fi curind ne
voită să admită Oficial acest lucru.

Ultimul raport guvernamental cu 
privire la problemele apărării a fost 
dat publicității in luna august. A 
doua zi după prezentarea lui. Tsu- 
tomu Kawara, șeful Agenției de 
autoapărare (ministrul japonez al 
apărării), a demisionat, (testul său 
nu s avut rațiuni politice : a fost 
modul prin care el ți-a asumat — 
potrivit tradiției japoneze — res
ponsabilitatea pentru un accident 
petrecut in juna iulie, în cadrul că
ruia un submarin japonez s-a cioc
nit cu un vas de pescuit și l-a scu
fundat — soldat cu pierderea a 30 de 
vieți omenești.

Numirea ca succesor a lui Kichiro 
Tazawa a avut o semnificație mili
tară neînsemnată. Aceasta a reflec
tat, in special, nevoia Partidului Li
beral-Democrat (de guvernămint) de 
a menține echilibrul in cabinet intre 
fracțiunii^ rivale ale partidului res
pectiv. Dar Tazawa va continua să 
dezvolte acele legături mai strinse 
cu S.U.A., pentru care se pronunță 
raportul guvernamental in proble
mele apărării. Aceasta înseamnă o 
mai amplă coordonare politică, mai 
muiți bani pentru suportarea între
ținerii trupelor americane staționate 
in Japonia, mal multe exerciții mi
litare combinate, mai multe schim
buri tehnologice ți de echipament, 
care să poată fi folqsit de forțele 
armate aie ambelor țări.

Ca de obicei, raportul în proble
mele apărării motivează necesitatea 
acestor majorări ale bugetului mili
tar prin „protejarea” arhipelagului 
japonez. Dar cooperarea mai strinsă 
cu S.U.A. înseamnă, de fapt, că Ja
ponia va fl ih mai mare măsură ca
pabilă să satisfacă dorința america
nilor ca ea să-și. sporească rolul mi
litar, spre a servi intereselor occi
dentale generale.

Planul pe 1991—1995, aflat acum 
în curs de elaborare la Agenția de 
autoapărare, va asigura Japoniei po
sibilitatea de a accelera creșterea 
cheltuielilor ei militare și de a recu
noaște in mod public rolul sporit 
conferit forțelor ei armate. Un pas

vremea
Institutul da meteorologie si hidrolo

gic comunică timpul probabil pentru 
Intervalul cuprins Intre 18 noiembrie 
(ora 20) — 21 noiembrie (Ora 20). tn 
țar*  : Vremea va fl umedă șt incl-.tsă 
tn Jumătatea de. nord a tării si schim
bătoare in cea de sud. Vor cădea pre
cipitații temporare sub formă de

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

puse bazele unei industrii proprii; 
s-au extins suprafețele agricole, a 
început construcția a numeroase 
obiective social-culturâle. O aten
ție deosebită este acordată diver
sificării economiei naționale. Dacă 
in trecut petrolul furniza aproape 
totalitatea veniturilor, in prezent, 
ca rezultat al apariției unor noi 
sectoare de activitate, partea ce-1 
revine in venitul național este de 
48.5 la sută.

In spiritul politicii sale de soli
daritate cu statele arabe. România 
socialistă urmărește cu interes e- 
forturile depuse de poporul Oma
nului pe calea dezvoltării econo
mice și a consolidării independen
ței. între țara noastră și Oman 
s-au statornicit raporturi de priete
nie și colaborare. întemeiate.’ pe 
stimă și respect reciproc, care se 
dezvoltă corespunzător intereselor 
celor două state, ale cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

făcut in această direcție a fost re
nunțarea. in anul \irecut, la norma 
care limita cheltuielile militare la 1 
la sută din produsul național brut.

Proiectele pentru care Japonia 
începe să-și cheltuiască banii arată 
cit de mult s-au schimbat obiecti
vele ei de apărare. Unul dintre 
aceste proiecte este achiziționarea 
sistemului antiaerian „Aegis" pentru 
distrugătoarele japoneze. Alte pro
iecte : dezvoltarea unui nou avion 
de luptă pe baza aparatului ame
rican „F-16“ și cercetări cu privire 
la radarul extra orizont. Japonia 
intenționează, de asemenea, să cum
pere aparate americane de supra
veghere de tip „AWACS". Pentru 
realizarea acestor proiecte, fie că va 
fi nevoie de o nonă .sporire a chel
tuielilor în anii ’90, fie că firmele 
japoneze în •domeniul apărării vor 
trebui să devină mari negustori in
ternaționali de arme pentru și plăti 
costurile de dezvoltare.

Principala firmă japoneză de apă
rare. ..Mjtsnbisfhî Heavy Indus
tries”, va participa, de asemenea, 
împreună cu Ministerul Apărării -al
S.U.A.. la o parte din cercetările 
programului Strategic Defence Initia- 
tive-S.D.I. (cunoscut sub denumirea 
de „războiul stelelor" n.r.L Se spune 
că aceste cercetări urmăresc dezvol
tarea de rachete antibalistice japo
neze, care să fie folosite în „scutul" 
S.D.I. din Pacificul de vest Un ase
menea scut s-ar întinde, la nord, 
din Insulele Aleutine pină in Insu
lele Caroline și la sud pină in nor
dul Insulelor Mariane. Aceasta este 
o zonă mult mai vastă decit cea 
care „cade" In sarcina Japoniei, ața 
cum este ea definită in prezent, 
adică apărarea propriilor insule ți 
a liniilor sale maritime pină la o 
distantă de 1 000 mile nautice. Se 
pare că această zonă mai vastă va 
reveni, tn ultimă instanță, in sar
cina Japoniei, in calitate de „ochi 
ți urechi” ale Americii tn Pacific 
— scrie In Încheiere revista bri
tanică.

Ceea ce trece, Insă, sub tăcere re
vista ..The Economist" este faptul 
că implicarea tot mal evidentă a 
Japoniei pe calea militarizării riscă 
să creeze noi pericole la adrese 
păcii și stabilității in Asia, să ducă 
la ceea ce unii comentatori denu
mesc „reînvierea demonilor trecu
tului”, adică la reînvierea militaris
mului japonez. Or. aceasta stirnește 
serioase preocupări ți resentimente. 
Îndeosebi în rindul popoarelor din 
Asia, care au căzut victime ale 
expansionismului japonez, cit și al 
celorlalte popoare, inclusiv cel ame
rican. care au dat grele jertfe de 
singe în lupta pentru infrîngerea 
militarismului nipon.

ploaie, lapoviță ți ninsoare la tnceput, 
apoi predominant sub formă de nin
soare. Ponderea acestora va fl mal 
mare tn nordul, centrul șl estul tării. 
Temperatura aerului va fi Cuprinsă 
ziua intre zero ți « grade, iar noaptea 
între minus 5 ți plus 5 grade. La Bucu
rești : Vremea va fi schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. Vor cădea pre
cipitații slabe sub formă de ploaie, 1a- 
povlță sau ninsoare. V1nt slab pin*  la 
moderat. Temperatura aerului va fi 
cuprins*  ziua între 3 ți 7 grade, iar 
noaptea intre minus 2 ți plus 2 grade

FOTBAL • La Sevilla, in meci 
contind pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal (gruoa 
a 6-a europeană), selecționata Spaniei 

a învins cu scorul dc 2—0 (0—0) for
mația Irlandei. în clasamentul gru
pei conduce echipa Irlandei de Nord 
— 3 puncte (din 3 jocuri disputate), 
urmată de formațiile Spaniei, Un
gariei — cu cite 2 puncte (1 meci 
disputat). Irlandei — 1 punct (din 
2 partide) și Maltei — zero puncte 
(1 joc disputat). • Intr-un meci in
ternațional amical de fotbal desfă
șurat la Riad, selecționatele Arabiei 
Saudite și Angliei au terminat la 
egalitate : 1—1 (1—0). • Peste 25 000 
de spectatori au urmărit Ia Porto 
meciul dintre echipele Portugaliei și 
Luxemburgului din cadrul prelimi
nariilor campionatului mondial de 
fotbal. Partida s-a încheiat cu sco
rul de 1—0 (1—0) în favoarea fotba-

Imbrăcăminte de sezon
O dată cu sosirea sezonului rece, 

magazinele și raioanele specializate 
ale comerțului de stat din întreaga 
țară au pus în vînzăre un sorti
ment divers de îmbrăcăminte. Un 
raid prin citeva magazine este con
vingător in ce privește numărul de 
jachete din tercot sau din relon, 
căptușite și necăptilșite, intr-o 
gamă coloristică pentru toate gus
turile : de la galben la mov, de la 
lilâ la gri. Nu le lipsesc capsele, 
fermoarele, buzunarele — accesorii 
care le dau un aer de tinerețe,’ de 
sportivitate. Se află, de asemenea, 
in vinzare scurtele galbene din 
piele de porcine, rochiile groase 
uni și în carouri, costumele-taior 

din stofe tn diverse culori ți, pen
tru ocazii, rochii din jerse in dife
rite culori și modele. Pentru copii 
se recomandă pantaloni matlasați, 
salopete, pantaloni din stofă și ter
cot. La rindul lor, bărbații benefi
ciază de o gamă diversă de hano
race cu fețe din tercot, scurte din 
tercot, pantaloni matlasați. sacouri 
in diverse culori și mărimi. Po
trivit ținutei de iarnă sint și pu
loverele din lină sau PNA, ves- 
țele tricotate, impermeabilele și 
pălăriile, atit pentru femei, cit și 
pentru bărbați. Menționăm că măr
furile amintite se găsesc in toate 
raioanele de profil ale magazine
lor de stat. (Marta Cuibuș).

cinema
• Muzica e viața mea : MIORIȚA
(14 27 14) — 15; 17;» 19, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17; 19
• Fiul stelelor — 9; 11; 13, tn fie
care zi mi-e dor de tine — 15: 17; 19: 
GRTVIȚA (17 00 50). MIORIȚA — 9: 
II; 13
• NelU : MUNCA (21 50 97) — 14,15; 
16,30: 19, DOINA (16 35 58) — 14.15; 
16,30; 19
• Poveste despre Degețel : DOINA 
— 9: 10,30; 12
• Hanul dintre dealuri : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 0; li; 13; 15; 17; 19
• Strada chitariștilor : SCALA
(11 03 72) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19,

GLORIA (47 48 75) — 9; 11; U; 15;
17; 19
• Sub semnul dragostei : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Vocație de detectiv : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 19,30, ARTA 
(213186) — 9; llj 13; 15; 17; 19
• Anu) soarelui liniștit : PATRIA 
(11 06 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17,15: 19,15
• O anchetă eludați : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Mesagerul invincibil : BUCUREȘTI 
C5 61 54) — 9: M; 13; 15; 17; 19
• Misiune speciali : FEROVIAR 
(50 51 40) — 8; 11,30; 14; 16.30; 10
• Transport secret : AURORA
(35 04 66) — 9; 11,30; 14; 16.30; 19,
CULTURAL (83 50 13) — 8.45: 10,45; 13; 
15; 17.15: 19.15
• Alo, aterlzeazi străbunica ; POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Dragonul alb : VIITORUL (10 67 40)
- 15; 17; 19
• Gheata verde : MELODIA (11 13 49)
— 9; 111; 13; 15; 17; 10

teatre
• Teatrul Foarte Mie (14 09 05) : 
Noapte bună, mamă — 19
• Teatrul de comedie (1« 64 80) t 
Pețitoarea — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) ; Livada de vișini — 18 ; 
(sila Studio) ; Complotul miliarda
rilor — 10,30
• Teatrul Glulestl (14 72 34, sala 
Majestic) ; Solness, constructorul — 
18 ; (sala Ciulești) : Bărbierul ffln 
Sevilla — 18
• Teatru] satlrtc-muzlcal „C. Tănase" 
(15 56 78, sala Savoy) : Savoy. Savoy 
— 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) ; Baltagul — 18
• Teatrul „Ton Creangă" (50 26 55) : 
Uite-1. nu e — 9 : Mary Poppins — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade 
— 15 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Visul unei nopți de vară — 18,30
• Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 18,30



Sdrââ de «ie între președintele
Braâniei si președintele R. A. Yen
SANAA 17 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretat general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialista România, au fost transmi
se președintelui Republicii Arabe 
Yemen, Aii Abdullah Saleh, un cor
dial salut de prietenie, impreună cu 
cele mai bune urări de sănătate, fe
ricire și succes in activitatea dedi
cată propășirii economico-sociale a 
țării, de prosperitate și pace poporu
lui yemenit prieten.

Adresînd calde mulțumiri, pre
ședintele Republicii Arabe Yemen a 
rugat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu sentimentele sale 
de profundă stimă și prietenie, urări 
de sănătate, viață îndelungată și 
multă,putere de muncă, iar poporu
lui român prieten — urări de noi și 
importante succese în edificarea so- 
cial-economică a țării.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de nrimirea de către președinte
le Aii Abdullah Saleh a tovarășului 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. at

Reuniunea miniștrilor transporturilor din țările 
balcanice

BELGRAD 17 (Agerpres). — Lâ 
Belgrad a avut loc reuniunea miniș
trilor transporturilor din țările bal
canice, în cadrul căreia s-a efectuat 
un șchimb de păreri cu privire la 
căile și posibilitățile de dezvoltare a 
colaborării multilaterale in domeniul 
transporturilor in Balcani.

Delegația română — condusă de 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, Pavel Aron — a pre
zentat pe larg preocupările țării 
noastre privind dezvoltarea infra
structurii de transport, atit pentru

Înfăptuirea dezarmării nucleare
— necesitate stringentă

Declarația adoptată de conierința internațională 
..Spre o lume fără arme nucleare, lipsită de violentă

NEW DELIII 17 (Agerpres). — Ci
vilizația umană nu are o altă șansă 
de supraviețuire decît întărirea păcii 
și securității, eliminarea cursei înar
mărilor — au subliniat participants 
la conferința internațională „Spre o 
lume fără arme nucleare, lipsită de 
violență", ale cărei lucrări au luat 
sfirșit în capitala Indiei.

Declarația finală adoptată de parti
cipant pune in evidență necesitatea 
unei ample mobilizări a forțelor iu

încheierea unei noi runde de negocieri sovieto-americane 
privind armamentele nucleare și cosmice

GENEVA 17 (Agerpres). — La Ge
neva s-a încheiat cea de-ă zecea 
rundă de negocieri sovieto-america
ne privind armamentele nucleare și 
cosmice — transmite agenția T.A.S.S. 
A continuat activita'tea de elabo
rare a proiectelor comune ale vii
torului tratat privind reducerea cu

Povara datoriei externe constituie o frînă majoră 
în calea progresului țărilor din Africa de vest

BANJUL 17 (Agerpres). — Totalul 
datoriei externe a celor 16 țări mem
bre ale Comunității Economice a 
Statelor Vest-Africane (E.C.O.W.A.S.) 
depășește 41.9 miliarde dolari, se 
arată in raportul prezentat primei 
conferințe asupra datoriei externe a 
acestor țări, care se desfășoară la 
Banjul. Țările E.C.O.W.A.S., care to
talizează o populație de 160 milioane 
locuitori, dețin 25 la sută din da
toria externă a Africii, al cărei total 

P.C.R., președintele Comitetului 
pentru problemele consiliilor popu
lare, care a reprezentat partidul nos
tru la lucrările celei de-a IV-a se
siuni a Congresului General Popular 
din Republică Arabă Yemen. în ca
drul întrevederii, președintele Âli 
Abdullah Saleh a dat o inaltă apre
ciere demersurilor și inițiativelor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru soluționarea globală, justă și du
rabilă a situației din Orientul Mij
lociu. A fost evidențiat, totodată, 
cursul ascendent al relațiilor de 
prietenie și colaborare pe diferite 
planuri existente intre cele două 
țări și popoare. Au fost abordate, de 
asemenea, probleme actuale ale vie
ții internaționale.

★
Șeful delegației române s-a intil- 

nit, de asemenea, cu Abdul Aziz 
Abdul Ghani, prlmul-ministru al 
R.A. Yemen, cu acest prilej fiind 
abordate aspecte legate de dezvol
tarea, in continuare, a raporturilor 
romăno-yemenite, în special in do
meniul cooperării economice.

satisfacerea nevoilor interne, cit și 
pentru cele de tranzit, subliniind 
atenția acordată de către condu
cerea de partid și de stat dezvoltării 
in continuare și modernizării trans
portului, colaborării in acest dome
niu cu toate țările din Balcani.

Miniștrii țărilor balcanice s-au 
pronunțat pentru dezvoltarea colabo
rării in domeniul transportului și 
adoptarea de măsuri care să conducă 
la o mai eficientă folosire a căilor 
și mijloacelor de transport în con
diții reciproc avantajoase.

bitoare de pace din întreaga lume 
in direcția înfăptuirii dezarmării 
nucleare. Printre măsurile concrete 
ce se cer adoptate în această direc
ție, documentul menționează înche
ierea unei convenții internaționale 
privind interzicerea folosirii sau ame
nințării cu folosirea armei nucleare, 
elaborarea unui tratat de interzicere 
totală a experiențelor nucleare și 
declararea armei nucleare in afara 
legii.

50 Ia sută a armamentelor strate
gice ofensive și a documentelor le
gate de acesta. Un reprezentant al 
M.A.E. al U.R.S.S. a arătat — la 
Moscova — că sint necesare noi e- 
forturi de ambele părți. pentru fi
nalizarea elaborării textului docu
mentelor comune — informează 
agenția T.A.S.S.

este estimat la 218 miliarde dolari, 
relevă raportul. Rata de creștere 
anuală a datoriei externe a acestor 
țări este de 21,3 Ia sută, față de 18 la 
sută in statele Africii subsahariene, 
menționează raportul, arătind că în 
ultimii 11 ani datoria statelor 
E.C.O.W.A.S. a crescut de opt ori. 
Printre principalele cauze care au 
dus la această creștere, raportul 
menționează deficitul comercial al 
acestor state din anii ’70.

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale
româno-norvegiene pentru comerț 

și cooperare economică, industrială și tehnică
OSLO 17 (Agerpres). — în perioa

da 14-—17 noiembrie au avut loc la 
Oslo lucrările celei de-a XIV-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-norvegiene pentru co
merț și cooperare economică, indus
trială și tehnică.

Protocolul semnat cu acest prilej 
relevă hotărîrea celor două părți de 
a-și intensifica eforturile în vederea

DEZBATERILE DIN ADUNAREA GENERALA A O.N.U.
In Comitetul pentru probleme politice și de securitate 

au iost adoptate proiecte de rezoluție referitoare
la armele chimice

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. con
tinuă dezbaterile asupra problemei 
Namibiei, inițiate miercuri. Interve
nind in cadrul acestora, reprezentan
tul Zambiei a atras atenția asupra 
faptului că forțele militare sud-afrl- 
cane evacuate din sudul Angolei 
sint acum masate în așa-numita 
zonă de „securitate operațională" 
din nordul teritoriului namibian. El 
a opinat că nu există indicii practice 
și politice ale unei angajări din par
tea R.S.A. in acțiunea de a părăsi 
Namibia intr-un viitor previzibil.

Comitetul pentru probleme poli
tice și de securitate al Adunării 
Generale a O.N.U. a adoptat prin 
conșens o serie de proiecte de rezo
luție referitoare la armele chimice 
și bacteriologice, insumind opiniile 
reprezentanților tuturor țărilor mem
bre ale Națiunilor Unite privind ne
cesitatea interzicerii și distrugerii 
armelor chimice. în intervențiile lor, 
vorbitorii au chemat Conferința pen
tru dezarmare să intensifice nego
cierile pentru elaborarea cit mai cu- 
rînd posibil a Convenției^ privind 
interzicerea totală și efectivă a dez
voltării, producției, stocării și folo
sirii tuturor tipurilor de arme chi
mice și distrugerea lor. A fost, re
levată, de asemenea, necesitatea 
creșterii autorității Protocolului de 
la Geneva din 1925 cu privire la 
interzicerea folosirii in timp de 
război a gazelor toxice și a mijloa
celor bacteriologice.

Comitetul pentru probleme poli
tice și de securitate al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a acrobat o rezolu
ție care cere Israelului să-și supună 
toate instalațiile nucleare suprave
gherii Agenției Internaționale pentru 
Energie Atomică.

Grupul țărilor africane la O.N.U. 
a prezentat in Comitetul pentru pro
bleme economice și financiare al 
Adunării Generale un proiect de re
zoluție cu privire la o strategie in
ternațională pentru combaterea lă-

Program de redresare 
economică 

în R.P. Congo
BRAZZAVILLE 17 (Agerpres). — 

Guvernul R.P. Congo a hotărît pu
nerea in aplicare a unui program 
financiar de redresare economică a 
țării, care va intra in vigoare 
incepind din anul financiar viitor. 
Programul are în vedere stabilizarea 
treptată, pină în 1995, a cheltuieli
lor de investiții, prin măsuri de re
ducere a costurilor de funcționare in 
cazul unor intreprinderi sau prin 
modernizarea altora. considerate 
prioritare — informează agenția 
A.C.I. 

dezvoltării și diversificării schimbu
rilor comerciale bilaterale, scoțind 
in evidentă importanța pe care o au 
pentru atingerea acestui obiectiv 
cooperarea economică și încheierea 
de contracte pe termen lung. Se sta
bilesc, de asemenea, domenii și mă
suri concrete de acțiune.

Delegația română a avut o între
vedere cu conducerile unor organi
zații economice și firme norvegiene.

șt bacteriologice
custelor. Se adresează statelor mem
bre ale Națiunilor Unite, in primul 
rind celor dezvoltate, ca și organiza
țiilor internaționale • chemarea să 
sprijine programele și activitățile în
treprinse la nivel național și regio
nal de țările africane afectate de 
urmările invaziei de lăcuste.

Introducind proiectul de rezoluție, 
delegatul Zairului a atras atenția că 
fenomenul menționat subminează 
eforturile statelor africane de reali
zare a obiectivelor Programului de 
acțiune al O.N.U. pentru redresarea 
economică și dezvoltarea Africii,

ȘEDINȚA. La Praga a avut loc, 
joi, o ședință a Comitetului Cen
tral al Frontului Național din R. S. 
Cehoslovacă. Au fost analizate sar
cinile ce stau in fața frontului 
pentru adîncirea democrației socia
liste. Un raport in acest sens a 
fost prezentat de Milos Jakes, se
cretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele C.C. al 
Frontului Național. A fost aprobată 
componența comisiei însărcinate cu 
elaborarea noii constituții a R.S.C.

PRIMIRE. Aflat în vizită ofi
cială la Belgrad, ministrul de ex
terne al Greciei, Karolos Papoulias, 
a fost primit de președintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, Raif 
Dizdarevici, de președintele Consi
liului Executiv Federal, Branko 
Mikulici, și a avut convorbiri cu 
omologul său iugoslav, Budimir 
Loncear. Au fost examinate căile 
de extindere a relațiilor bilaterale, 
îndeosebi in domeniul economic. 
De asemenea, s-a efectuat un 
schimb de opinii cu privire la pro
bleme internaționale actuale,

LA PANMUNJON a avut loc 
cea de-a Vl-a rundă a intilnirii 
delegațiilor Nordului și Sudului 
Coreei pentru pregătirea unei re
uniuni parlamentare comune. De
legația R.P.D. Coreene a prezentat 
o propunere revizuită privind pro
blemele procedurale legate de re
uniunea parlamentară comună. A 
fost realizat un acord privind mo
dul de desfășurare a reuniunii. Din 
cauza părții sud-coreene — pre
cizează ACTC — nu s-a ajuns 
la acord in alte probleme dez
bătute. S-a convenit ca urmă
toarea rundă să aibă loc la 15 de
cembrie, la Panmunjon.

MIȘCARE REVENDICATIVA. 
Lucrătorii din domeniul poștei și 
telecomunicațiilor din R.F.G. au 
organizat o demortstrație pentru a 
protesta împotriva planurilor gu
vernamentale de a trece acest 
sector in proprietate particulară, 
într-n declarație făcută cu acest 
prilej. Ernst Brat, președintele 
Asociației Federale a Sindicatelor 
Muncitorești, a afirmat că o atare 
măsură va avea ca efect trecerea

ORIENTUL MIJLOCIU
Ciocniri între manifestanțl 

palestinieni și forțele 
de ocupație israeliene

în teritoriile de pe malul de vest 
al Iordanului și în zona Gaza au 
continuat demonstrațiile populației 
palestiniene împotriva ocupației is
raeliene. S-au semnalat, in mai mul
te localități și in taberele de refu- 
giați palestinieni, noi ciocniri, 
miercuri noaptea și joi dimineața, 
intre manifestanți și unități ale ar
matei și poliției israeliene. După 
cum informează agenția INA, care 

‘citează surse din Cisiordania și 
Gaza, 16 palestinieni au fost răniți, 
alții suferind de pe urma gazelor 
lacrimogene. De asemenea, admi
nistrația militară israeliană a ares
tat 130 de palestinieni participanțl 
la demonstrații in diverse localități.

(Agerpres)

O declarație 
a președintelui 

S.W.A.P.O.
LIBREVILLE 17 (Agerpres). — 

Sam Nujoma, președintele Organiza
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), a salutat declara
ția dată publicității la Geneva în 
încheierea convorbirilor cvadripartite 
dintre Angola, Cuba și Republica 
Sud-Africană, cu participarea S.U.A. 
privind problemele din sud-vestul 
Africii. Intr-o declarație făcută la Li
breville, el a subliniat că S.W.A.P.O. 
va face tot ceea ce este posibil pentru 
aplicarea Rezoluției 435 a Consiliului 
de Securitate privind acordarea in
dependenței Namibiei, pentru desfă
șurarea unor alegeri libere și demo
crate sub controlul O.N.U.

pe lista șomerilor a unui mare 
număr de oameni ai muncii care 
activează in acest sector.

CONSILIUL NORDIC — orga
nism de cooperare al parlamente
lor șl guvernelor din Finlanda, 
Islanda, Norvegia, Suedia și Da
nemarca —, întrunit în sesiune 
extraordinară în localitatea daneză 
Helsingor, a examinat o serie de 
probleme legate de combaterea 
poluării mediului înconjurător, 
precum și aspecte referitoare la 
finanțarea programelor de cola
borare în cadrul consiliului. Parti
cipanții la sesiune au adoptat un 
program de acțiune împotriva 
poluării mărilor și oceanelor.

PRIMELE 16 RACHETE AMERI
CANE DE TIP „CRUISE" din cele 
112 amplasate la baza militară a 
N.A.T.O. de la Comiso, din Sicilia 
— Italia, au părăsit baza, urmind- 
să fie transferate în S.U.A., unde 
vor fi distruse. Operațiunea are loc 
in baza tratatului dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. cu privire la lichidarea 
rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune.

REMANIERE. Premierul elen, 
Andreas Papandreu, a anunțat o 
remaniere a guvernului, care nu 
afectează însă principalele por
tofolii. Astfel, titularii ministere
lor de externe, apărării, de’ interne 
și economiei au fost menținuți în 
funcții. Noul guvern va depune 
jurămintul vineri.

ÎNTÎLNIRE INTERARABA. Cea 
de-a Il-a Conferință extraordinară 
a Organizației Ligii Arabe pen
tru Educație, Știință și Cultură 
(A.L.E.S.C.O.) și-a început lucrările 
miercuri la Amman, cu participa
rea miniștrilor educației și culturii 
din țările arabe membre ale orga
nizației. Sint examinate aspecte

Apel la intensificarea eforturilor de instaurare 
a păcii in America Centrală

SAN SALVADOR 17 (Agerpres). — 
Guatemala a lansat guvernelor cen- 
tro-americane apelul la reaiizarea 
grabnică a unei noi întilniri a pre
ședinților din regiune în vederea 
continuării procesului de pace in 
America Centrală, in spiritul acor
durilor „Esquipolas II". Luînd cuvîn- 
tul in cadrul sesiunii Adunării 
Generale a Organizației Statelor 
Americane. (O.S.A.), de Ia San 
Salvador, ministrul guatemalez al 
relațiilor externe, Alfonso Cabrera, 
a arătat că participanții la reuniunea 
regională la nivel înalt vor trebui să 
ia în discuție, intre altele, inițierea 
imediată a activităților parlamentu
lui centro-american, ca for adecvat 
pentru dezbaterea problemelor din 
zonă, transmite agenția cubaneză 
Prensa Latina.

Organizația Statelor Americane

BRAZILIA

Succese electorale ale forțelor de stingă
BRASILIA 17 (Agerpres). — Pri

mele rezultate neoficiale ale alegeri
lor municipale și locale din Brazilia 
arată un succes al forțelor de stingă, 
transmit agențiile A.D.N. și Taniug. 
Astfel, la Sao Paulo, cel mai impor
tant centru industrial al țării, can
didata Partidului Muncitoresc Bra

ale amplificării schimburilor în 
domeniile educației, culturii și 
științei.

ACORD. Mohammed Osman El- 
Mirghani, liderul Partidului Unio
nist Democratic, membru al coali
ției guvernamentale sudaneze, și 
John Garang, lider al Mișcării 
Populare de Eliberare a Sudanu
lui, au semnat la Addis Abeba 
un acord privind căile de încetare 
a războiului civil din Sudan. Do
cumentul semnat urmează să fie 
prezentat guvernului sudanez spre 
aprobare.

APROBARE. Comitetul Ministe
rial al Consiliului Europei occiden
tale, întrunit în sesiune la Stras
bourg, a aprobat primirea în a- 
ceastă organizație a Republicii San 
Marino. San Marino este cel de-al 
22-lea stat membru al Consiliului 
Europei occidentale,

REUNIUNE. în capitala Malaye- 
ziei au început lucrările unei con
ferințe internaționale consacrate 
problemei reziduurilor industriale, 
la care participă specialiști din ță
rile membre ale Asociației Națiu
nilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), 
precum și din S.U.A. și Australia.

PRĂBUȘIRE. Antena parabolică 
gigant, cu un diametru de aproape 
100 de metri, a radiotelescopului 
din localitatea americană Green 
Bank — socotită una din cele mai 
mari construcții de acest gen din 
lume — s-a prăbușit din motive 
necunoscute. A fost, de asemenea, 
avariată sala de comandă a radio
telescopului. Reprezentanți ai con
ducerii observatorului astronomic 
de la Green Bank au declarat că 
reconstrucția radiotelescopului este 
practic imposibilă și au calificat 
avaria produsă drept o catastrofă. 

(O.S.A.) a adoptat o rezoluție în care 
cheamă Marea Britanie și Argentina 
să reia convorbirile în scopul găsirii 
unei soluții pașnice la disputa dintre 
ele cu privire la suveranitatea asupra 
Insulelor Malvine (Falkland) — 
transmite agenția A.P.S.

CIUDAD DE GUATEMALA 17 
(Agerpres). — Președintele Guate
mala!, Vinicio Cerezo, a anunțat 
suspendarea întîlnirii șefilor de stat 
centro-americani, prevăzută să se 
desfășoare în zilele de 25 și 26 
noiembrie, Ia San Salvador — infor
mează agenția EFE. El a precizat 
că reuniunea, consacrată analizării 
stadiului înfăptuirii acordurilor de 
pace „Esquipolas II", nu se va re
aliza în acest an, fiind posibil să 
aibă loc, dacă va exista voința poli
tică a omologilor săi, in luna ia
nuarie, anul viitor.

zilian, Luiza Erundina, a obținut vic
toria în competiția electorală pentru 
funcția de primar al orașului. O 
altă formațiune politică de stingă, 
Partidul Social Democrat Muncito
resc, a obținut cele mai multe voturi 
la Rio de Janeiro, menționează 
sursele citate.

VIZITA. Președintele Kenyei, 
Daniel arap Moi, și-a incheiat vi
zita oficială la Teheran, unde a 
avut convorbiri cu președintele 
Iranului, Seyyed All Khamenei, și 
cu premierul iranian, Mir Hussein 
Moussavi, consacrate in special 
dezvoltării raporturilor bilaterale și 
întăririi cooperării dintre cele două 
țări.

CONFERINȚA „INTERPOL". în 
capitala Thailandei se desfășoară, 
incepind de joi, cea de-a 57-a con
ferință a Organizației internațio
nale de poliție pentru combaterea 
crimei — Interpol. Participanții, 
reprezentînd peste 100 de țări, dis
cută probleme privitoare la întă
rirea combaterii terorismului; nar- 
comaniei, delictelor cu caracter 
economic ș.a,

ARMATA ANGOLEZĂ a scos din 
luptă in perioada 8—15 noiembrie 
peste 40 de elemente ale unor 
grupări teroriste subvenționate de 
R.S.A., a anunțat Statul Major al 
Forțelor armate angoleze. în cursul 
operațiunilor militare a fost captu
rată o mare cantitate de arme și 
muniție, 240 de ostatici au fost 
eliberați.

STATISTICI DEMOGRAFICE. 
Potrivit unui raport al O.N.U. dat 
publicității la New York, țările din 
Africa de răsărit, centrală și de 
vest continuă să aibă cele mai 
înalte rate de natalitate din lume, 
în timp ce Europa occidentală cea 
mai scăzută rată din lume. Africa 
are, de asemenea, cea mai înaltă 
rată a mortalității, speranța medie 
de viață fiind de 52 ani. în ceea ce 
privește Europa, America de Nord 
și Japonia, speranța de viață este 
de 75 de ani sau mai mult.

ACCIDENT DE AVIAȚIE. Un 
avion de turism francez de tipul 
„Cessna-441“, avind 10 persoane la 
bord, s-a prăbușit, joi, in apropiere 
de localitatea Toussus-le-Noble. 
Accidentul s-a soldat cu moartea 
tuturor persoanelor de la bordul 
aparatului.

— (din actualitatea politică') =

Un amplu program de acțiune in direcția
reunificării pașnice a

Consecventă stăruitoarelor eforturi 
și inițiative consacrate preocupării 
primordiale — crearea condițiilor 
necesare reunificării țării — R.P.D. 
Coreeană a formulat recent o serie 
de noi propuneri de mare însemnă
tate, menite să deschidă calea spre 
înfăptuirea acestui deziderat suprem 
al întregii națiuni. Propunerile se 
impun atenției prin caracterul lor 
realist și constructiv, deosebit de 
concret și efectiv de lucru ; ele vi
zează o gamă largă de probleme po- 
Iitico-mllitare. a căror soluționare ar 
deschide perspectiva unor progrese 
efective în direcția creării statului 
coreean unificat și independent. 
Noile propuneri se întemeiază pe 
convingerea că, prin eforturi susținu
te din partea tuturor factorilor im
plicați, dindu-se dovadă de voință 
politică șl punîndu-se mai presus de 
orice interesele întregii națiuni 
coreene, este pe deplin posibilă în
făptuirea obiectivului istoric al uni
ficării pină în 1995, cînd se va îm
plini o jumătate de secol de la elibe
rarea țării.

Analiza aprofundată, realistă a 
stadiului actual al problemei națio
nale, ca și a evoluțiilor din viața 
internațională a dus la concluzia că 
în prezent se conturează „noi po
sibilități reale" pentru a se scoate 
din impas problema reunificării. Este 
semnificativ’ faptul că și in Coreea 
de Sud, unde regimurile dictatoriale 
aservite au încercat să înăbușe orice 
manifestare a voinței de unificare, 
forțele politice democratice, mase tot 
mai largi ale populației se pronunță 
cu hotărire pentru acțiuni care să 
ducă la înlăturarea anomaliei isto
rice a scindării artificiale a țării. 
Sub presiunea maselor pină și expo
nent! ai regimului de la Seul par 
să-și dea seama de lipsa de perspec
tivă a unei poziții rigide, obstrucțio
niste și să accepte ideea dialogului 
în vederea soluționării unor proble
me ce grevează raporturile dintre 
cele două părți ale Coreei. Totodată, 
așa cum este cunoscut, pe plan in
ternațional se afirmă unele tendințe 
pozitive in direcția destinderii, s-au 
făcut pași spre soluționarea pe cale 

politică a unor conflicte regionale, 
impunîndu-se tot mai pregnant 
adevărul că dialogul politic, trata
tivele reprezintă singura cale de so
luționare a problemelor litigioase. Se 
înmulțesc cazurile acelor țări — 
scindate artificial — unde s-a trecut 
la tratative ori se conturează 
perspective apropiate de negocieri in 
vederea reunificării.

în această ambianță cvasigenera- 
lă, R.P.D. Coreeană a propus ca pro
blematica reunificării țării să fie 
abordată dintr-un unghi nou. avind 
ca piatră de temelie asigurarea păcii 
în peninsulă, înlăturarea factorilor 
materiali ai încordării, trecerea de la 
confruntare la un dialog amplu și 
constructiv, menit să ducă, pas cu 
pas, la înlăturarea neîncrederii 
acumulate de-a lungul deceniilor, la 
colaborare, la crearea unui teren 
favorabil pentru reconstituirea sta
tului național unitar.

Pornind de la faptul că prezența 
trupelor și armamentelor americane 
în Coreea de Sud, ca și menținerea 
unor masive forțe armate de către 
cele două părți ale Coreei constituie 
impedimentul principal în calea uni
ficării, propunerile susțin necesita
tea unor cuprinzătoare măsuri de 
dezarmare in peninsulă, a realizării 
unui echilibru la un nivel cit. mai 
scăzut al înarmărilor. în acest sens, 
se propune ca Statele Unite să-și 
retragă forțele armate din Coreea 
de Sud, în mai multe etape, pină la 
sfirșitul anului 1991. în acest context 
se subliniază necesitatea de a se 
acorda o prioritate absolută retrage
rii armelor nucleare, propunindu-se 
ca termen anul 1990. Retragerea for
țelor terestre navale și aeriene ar 
urma să desăvirșească procesul de 
eliberare a teritoriului sud-coreean 
de forțele armate străine. Iar pentru 
ca această acțiune să fie pe deplin 
eficientă, se propune, cu deplin 
temei, ca Statele Unite să nu mai 
furnizeze Coreei de Sud nici un fel 
de arme și tehnică de luptă din ca
tegoria celor care au fost retrase. 
Concomitent, se are în vedere ca, în 
același interval de timp, Nordul și 
Sudul să-și reducă efectivele mili-

Coreei
tare, astfel ca in 1992 forțele armate 
ale fiecărei părți să fie sub 100 000 
de oameni. Pentru aprofundarea 
procesului de demilitarizare se pre
conizează dizolvarea tuturor organi
zațiilor paramilitare și renunțarea 
la manevre care ar prezenta pericol 
pentru cealaltă parte, precum și 
transformarea zonei demilitarizate 
de pe linia de demarcație intr-o zonă 
de pace, supravegheată de forțe ale 
unor state neutre.

Deosebit de important este faptul 
că se au totodată în vedere măsuri 
pentru verificarea acțiunilor de de
militarizare. mergindu-se de la in
formarea reciprocă sistematică asu
pra diferitelor stadii ale retragerii și 
reducerii forțelor armate pină la 
centrolul efectiv exercitat de către 
Comisia statelor neutre care supra
veghează respectarea armistițiului 
de la Panmunjon.

Pentru a se face încă un pas 
înainte în direcția înlăturării stării 
de confruntare, în propuneri se su
gerează ca înțelegerile de demilita
rizare să fie transformate intr-un 
Acord de pace între R.P.D. Coreeană 
și S.U.A. și, respectiv, într-o Decla
rație de neagresiune între Nord și 
Sud — ceea ce ar fi de natură să 
schimbe însuși climatul politic din 
peninsulă, să înlăture tensiunea, să 
netezească drumul spre noi înțele
geri în direcția reunificării țării de 
către coreenii înșiși, fără nici un 
amestec din afară.

în concepția R.P.D. Coreene, calea 
spre soluționarea acestor probleme 
complexe o constituie dialogul po
litic. Tocmai în acest scop se pro
pune organizarea grabnică de con
vorbiri tripartite între R.P.D. Co
reeană, Statele Unite și Coreea de 
Sud, for in cadrul căruia se vor 
putea desfășura și negocieri bilate
rale și la care vor participa, de ase
menea, în calitate de observatori, 
reprezentanți ai statelor membre ale 
Comisiei de control de la Panmun
jon. Se are în vedere, în același 
timp, desfășurarea de convorbiri po- 
litico-militare la nivel înalt între 
Nord și Sud, cu participarea repre
zentanților celor mai competent!.

ISRAEL
............ 

Convorbiri privind formarea 
unui nou guvern

TEL AVIV 17 (Agerpres). — Con
vorbirile dintre reprezentanții Blo
cului Likud și Partidului Muncii din 
Israel, cu privire la formarea unui 
nou guvern de unitate națională, nu 
au dat — după prima lor rundă — 
rezultate. După cum remarcă obser
vatorii politici — citați de agenția
T.A.S.S. —, Shimon Perez, care a 
acceptat invitația de a avea convor
biri. a exprimat îndoieli serioase cu 
privire la posibilitatea finalizării in 
practică a invitației. Aceasta deoa
rece în problemele cruciale ale țării 
intre cei doi șefi de formațiuni poli
tice israeliene există deosebiri de 
păreri.

S.U.A. și țările Pieței 
comune îngrijorate 

de măsurile comerciale 
protecționiste ale Japoniei

BRUXELLES 17 (Agerpres). — 
C.E.E. esțe îngrijorată de măsurile 
protecționiste adoptate de Japonia 
impotriva produselor vest-europene 
exportate pe piața niponă. O delega
ție a Comisiei Pieței comune, care 
a efectuat zilele acestea o vizită ofi
cială la Tokio și a avut convorbiri 
cu oficialități nipone, a condamnat 
politica protecționistă promovată de 
Japonia, cerind abolirea acesteia, in
formează agenția T.A.S.S.

Potrivit datelor comunicate la se
diul din Bruxelles al Comisiei exe
cutive a „celor 12“, schimburile co
merciale ale Pieței comune cu Ja
ponia s-au soldat anul trecut cu un 
deficit de circa 20 miliarde dolari 
pentru vest-europeni.

TOKIO 17 (Agerpres). — Statele 
Unite cer Japoniei să-și ridice barie
rele vamale artificiale impuse impor
turilor de produse americane, în ve
derea echilibrării balanței schimbu
rilor dintre cele două țări. Deficitul 
comercial al S.U.A. în schimburile 
cu Japonia a fost, potrivit datelor 
oficiale,' de 51,4 miliarde dolari în 
1986 și 52,1 miliarde dolari în 1987 
și continuă să crească.

SE SCHIMBĂ CLIMA PE GLOB?
Concluziile unei reuniuni științifice internaționale

Relatările agenției EFE
Recent, la Hamburg s-a desfă

șurat Congresul mondial de cltma- 
tologie, cu participarea a peste 600 
de experți din țări de pe toate con
tinentele. Potrivit relatărilor agen
ției spaniole EFE, din lucrările 
congresului s-a degajat o viziune 
mai curind pesimistă asupra viito
rului climatic al planetei noastre, 
și nu puține au fost criticile des
chise la adresa indiferenței unor 
guverne față de ceea ce pare să 
devină tot mai mult o problemă 
de supraviețuire pentru umanitate.

Opiniile experților au coincis in 
a afirma că. in viitorii cincizeci de 
ani, Pămintul ar putea să înregis
treze un recul climatic de cinci 
milioane de ani și să revină la 
pliocen, ultima perioadă a erei 
terțiare. Oamenii de știință au rea
firmat în intervențiile lor consta
tarea că tendința de încălzire a 
atmosferei și subțierea stratului de 
ozon ce o înconjoară și o prote
jează de radiațiile solare periculoa
se se datorează în primul rind 
acțiunii distructive a omului. în 
speță poluării mediului ambiant. 

’ tn sprijinul tezelor susținute, ex- 
i perții au făcut cunoscut, intre al- 
J tele, că tn actuala decadă s-au în

registrat, în decursul a patru ani 
diferiți, temperaturile medii c.ele 
mai ridicate din întreaga perioadă 
de 130 de ani de cînd pe glob au 
început să se facă observații sis
tematice asupra modificărilor cli
matice. Climatologul vest-german 
Klaus Hasselmann prevede astfel 
pentru viitorii o sută de ani o în
călzire globală pe planetă, cu 2—6 
grade și o creștere a nivelului mă
rilor și oceanelor cu cel puțin un 
metru. Asemenea pronosticuri au 
coincis cu cele ale unei comisii de 
experțt ai Ministerului Cercetării 
și Tehnologtei din R.F.G., care a 
apreciat că în țări ca Bangladesh, 
Thailanda sau Indonezia s-ar pu
tea înregistra creșteri „catastro
fale" ale nivelului mărilor, exlstind 
riscul ca teritoriile acestor țări să 
fie acoperite de ape in deceniile 
următoare în proporție de 40 la 
sută.

Amintiții cercetători vest-germani 
au subliniat că ultimele evoluții 

tlimatice nu sint decît un avertis
ment asupra unei veritabile „răs
turnări" climatice care s-ar putea 
produce la scară planetară. Ca 
exemple concrete de mutații deja 
produse, ei au menționat lipsa 
drastică de precipitații in zone din 
Indonezia cunoscute prin exce
sul de ploi, seceta care bintuie 
de mai mulți ani in Africa de 
sud-est, sporirea de 80 de ori a 
precipitațiilor in Peru șt apariția 
uraganelor tropicale in regiuni 
care nu au cunoscut niciodată ase
menea fenomene.

Cei prezenți la Congresul mon
dial de cllmatologie au atribuit în
călzirea treptată a atmosferei ema
națiilor industriale de bioxid de 
carbon, ca șl distrugerii neincetate 
a pădurilor tropicale. Așa cum s-a 
afirmat la congres, in ultimii 30 de 
ani au fost distruse practic jumăta
te din suprafețele împădurite ale 
planetei, ceea ce înseamnă pierde
rea anuală a 15 milioane hectare, 
tn ce privește necesitatea reducerii 
emanațiilor de bioxid de carbon, 
profesorul universitar vest-german 
Wilfrid Bach a propus să se limi
teze considerabil vitezele pentru 
automobile și, in general, pentru 
mijloacele de transport ce folosesc 
motoare cu ardere internă, punîn
du-se, totodată, un mai mare 
accent pe dezvoltarea formel-r 
alternative de energie și pe econo
misirea energiei, argumentînd că 
prin investițiile în acest sens „se 
obține o reducere de șapte ori mai 
mare a emanațiilor de bioxid de 
carbon decît dacă banii ar fi 
investiți in centrale atomice". Bach 
a mai spus, pe de altă parte, că, 
pentru a frina „efectul hibernal" 
(adică de răcire provocată prin di
minuarea pătrunderii luminii sola
re, ca urmare a acumulării in at
mosferă a imenselor cantități de 
fum și alte particule evacuate de 
întreprinderile industriale), este ne
cesar ca pină in anul 2000 să fie 
modernizate centralele termice, 
paralel cu aplicarea unor progra
me de economisire a energiei și 
folosirea unor noi surse de energie, 
cum este cea solară, a viatului, 
sursele geotermice sau hidrogenul.
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avînd puterea reală de a adopta 
măsuri în vederea soluționării pro
blemelor examinate. Concretizind 
această idee, R.P.D. Coreeană a pro
pus, zilele trecute, autorităților de la 
Seul organizarea la mijlocul lunii 
decembrie, la Panmunjon, a unei în- 
tîlniri a vicepremierilor și șefilor de 
stat major din Nordul și Sudul 
Coreei care să se concentreze asupra 
măsurilor de slăbire a încordării po
litice și militare in peninsulă și asu
pra altor probleme de interes re
ciproc. în concepția R.P.D. Coreene, 
menirea convorbirilor politico-mili- 
tare constă tocmai în eliminarea fac
torilor care întrețin animozitățile și 
neîncrederea intre cele două părți 
ale țării, ceea ce ar facilita, de 
asemenea, dezvoltarea colaborării 
multilaterale și a schimburilor în 
domeniile economic, al învățământu
lui, științei și tehnologiei, culturii, 
artei etc.

Prin înfăptuirea noilor propuneri, 
în Peninsula Coreeană s-ar realiza 
o zonă denuclearizatâ, de pace, ar fi 
eliminate sursele de încordare, 
creindu-se condiții de afirmare a 
încrederii și înțelegerii, ceea ce ar 
insufla națiunii coreene o nouă 
speranță în unificarea independentă 
și pașnică a patriei. Realizate in 
aceste condiții favorabile, convorbi
rile la nivelul cel mai înalt, așa cum 
a propus R.P.D. Coreeană, ar con
stitui un eveniment de mare însem
nătate, ar putea duce la stabilirea 
de măsuri concrete pentru realiza
rea unificării. în această lumină își 
păstrează întreaga valoare ideea 
avansată, încă cu ani in urmă, de 
președintele Kim Ir Sen privind 
crearea Republicii Confederate De
mocratice Koryo, în cadrul căreia 
s-ar menține autonomia celor două 
părți, precum și regimul social-eco
nomic al fiecăreia dintre ele, potrivit 
principiului coexistenței pașnice.

Prin conținutul lor constructiv, 
noile propuneri ale R.P.D. Coreene 
sint pătrunse de un profund patrio
tism. de o înaltă răspundere față de 
destinele națiunii coreene. Exprimînd 
voința întregului popor coreean de 
a se pune capăt nedreptății istorice 
care a dus la scindarea țării, aceste 
propuneri se înscriu, totodată, pe 
linia imperativului de a se face 
totul pentru asigurarea păcii în 
această zonă a Asiei, pentru afir
marea înțelegerii și colaborării in
ternaționale.

AI. CAMPEANU


