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Președintele Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit,
vineri, 8 septembrie, pe Mohamed
Abdel Halim Abu Ghazala, trimis
special al președintelui Republicii
Arabe Egipt.
Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu
un cald mesaj de salut, împreună cu
urări de sănătate, viață îndelungată
și fericire din partea președintelui
Republicii Arabe Egipt, Mohamed
Hosni Mubarak. In același timp,

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
înscriind un moment important în dezvoltarea relațiilor de prietenie
si colaborare româno-afgane, ieri a avut loc

VIZITA DE LUCRU A PREȘEDINTELUI REPUBLICII AFGANISTAN. NAIIBDLLAH
Convorbiri oficiale

La Palatul Republicii s-au desfă
șurat, vineri, 8 septembrie, convor
biri oficiale între tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Najibullah, secretar general al
C.C. al Partidului Democratic al Po
porului din Afganistan, președintele
Republicii Afganistan.
La convorbiri au participat :
Din partea română — Ion Stoîan,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., loan Totu, membru supleant
al Comitetului Politic Executiv, mi
nistrul afacerilor externe, alte per
soane oficiale.
Din partea afgană — Abdul Wakîl,
ministrul afacerilor externe, alte
persoane oficiale.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
salutat vizita de lucru în tara noas
tră a președintelui Najibullah, sub
liniind că aceasta reprezintă o ex
presie a relațiilor existente între
România si Afganistan și deschide
perspective deosebite pentru dezvol
tarea raporturilor de prietenie si co
laborare statornicite între țările si
popoarele noastre.
Mulțumind pentru primirea căldu
roasă si ospitalitate, pentru posibili
tatea de a se întilni cu șeful statu
lui român, președintele Najibullah a
relevat importanta deosebită a aces
tei vizite în extinderea relațiilor da
colaborare pe multiple planuri din
tre România si Afganistan.

t•

publicii
Afganistan,
Najibullah.
La dejun au participat membri al
Consiliului de Stat și ai guvernului,
alte persoane oficiale.
Au luat parte persoanele oficiale

TOASTUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Stimate domnule Najibullah, pre
ședintele Republicii Afganistan,
Domnilor,
Stimați tovarâșl,

Aș dori să exprim satisfacția poastră pentru că ați acceptat invitația
de a face o scurtă vizită de lucru
in România și să vă adresez — și
in acest cadru — dumneavoastră și
colaboratorilor care vă insoțeso un
salut călduros și urarea de bun
venit.
Apreciea vizita dumneavoastră ea
o expresie a relațiilor existente In
tre România șl Afganistan, a dorin
ței comune de a găsi Împreună eăile
pentru extinderea colaborării in toa
te domeniile.
In cadrul convorbirilor pe eare
le-am avut am ajuns la Înțelegeri
bune, care deschid perspective deo
sebite pentru relațiile economice,
tebnico-științifice și culturale dintre
cele două țări. Am convenit ca, in
perioada care urmează, guvernele
țărilor noastre să organizeze convor
biri pentru a stabili programe cores
punzătoare de dezvoltare a conlucră
rii economice, tehnico-științifice șl
In alte domenii. Ca un pas im
portant in această direcție, am
căzut de acord ea — in perioada
Imediat următoare — să trecem la
deschiderea ambasadelor
țărilor
noastre, la București șl KabuL
Iată de ee, putem spune că vizita
dumneavoastră — deși scurtă — a
ajutat la identificarea, de pe acum,
a diferitelor posibilități privind ex
tinderea unei largi colaborări Intre
România și Afganistan.
Am făcut un scurt schimb de pă
reri cu privire Ia situația din țările
noastre. Sper insă că, cu prilejul vîsitei oficiale pe care o veți Întreprin
de in România, veți avea posibilita
tea să cunoașteți mai Îndeaproape șl
pe larg munca poporului român, rea
lizările sale in construcția societății
socialiste.
Am ascultai expunerea dumnea
voastră privind problemele actuale
din Afganistan. Ca prieten al po
porului afgan, România salută efor
turile dumneavoastră, domnule pre
ședinte, ale guvernului dumnea
voastră pentru soluționarea pe calea
tratativelor, pașnică, a problemelor
existente in Afganistan. Apreciem
inițiativele privind
reconcilierea
națională și realizarea unității na
ționale intre toate forțele și cate
goriile sociale, unitatea întregului
dumneavoastră popor fiind de •
importanță deosebită pentru viitorul
poporului afgan. Susținem pe deplin
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României privind reglementarea pa
cale pașnică, prin tratative, a situa
ției din Orientul Mijlociu. In acest
sens, a fost subliniată necesitatea
organizării, cit mai grabnice, sub
egida O.N.U., a unei conferințe In
ternaționale, la care să participa
toate părțile interesate și să ducă
la instaurarea unei păci trainice șl
juste în această zonă.
La primire a participat tovarășul ’
Ilie Văduva, consilier al secreta- ;
rului general al Partidului Comu- 1
nist Român și președintelui Repu- '
blicil Socialiste România.
Au fost de față Atef Mohamed
Ebeid. ministru pentru problemele
Consiliului de Miniștri și ministru
secretar de stat pentru dezvoltare
administrativă,
Saad Aboulkheir,
ambasadorul Egiptului la București.

——
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

COMITETUL JUDEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R.

RAPORTEAZĂ

în cursul convorbirilor, președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Najibullah au convenit să se ac
ționeze pentru întărirea și dezvol
tarea, în continuare, a relațiilor bila
terale, pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural, precum și a
cooperării pe areha internațională.
Președintele Nicolae Ceaușescu șl
președintele Najibullah au făcut, de
asemenea, un schimb de păreri în
legătură cu o serie de aspecte ale
vieții internaționale, îndeosebi cu
privire la înfăptuirea dezarmării și
asigurarea păcii, rezolvarea proble
melor subdezvoltării, instaurarea unei
noi ordini economice Internaționale.
Convorbirile au relevat însemnăta
tea soluționării pe cale politică, prin
tratative, a stărilor de încordare șl
conflict, a tuturor problemelor liti
gioase dintre state, Înlăturării folo
sirii forței și amenințării cu forța din
relațiile internaționale. In acest con
text, cei doi președinți au subliniat
necesitatea de a se face totul în ve
derea soluționării politice, prin tra
tative, pe calea, reconcilierii națio
nale, a situației din Afganistan.
In cursul convorbirilor, care s-au
desfășurat Intr-o atmosferă caldă,
prietenească, a fost reafirmată voin
ța României șl Afganistanului de a
contribui activ la instaurarea unui
climat de pacs și securitate, de în
țelegere și cooperare în întreaga
lume, la înfăptuirea aspirațiilor de
libertate, independență și progres
ale tuturor popoarelor.

Succese deosebite in îndeplinirea
sarcinilor planificate
la productia-marfă pe 3 ani și 9 luni
Intr-o telegramă adresată tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, Comitetul Județean
Prahova al P.C.R. raportează că 55
de unități economice ale județului
au Îndeplinit sarcinile planificate la
producția-marfă pe 3 ani și 9 luni
la data de 8 septembrie, ceea ce
creează posibilitatea realizării plnă
la sfîrșltul acestei luni a unei pro
ducții suplimentare de peste 3,7
miliarde lei.
In climatul de Înalt angajament
patriotic — se arată In telegramă —
comuniștii, toți oamenii muncii din
județul Prahova, alături de între
gul popor, își exprimă din adincul
inimilor cele mai alese sentimente
de dragoste și nemărginită recunoș
tință față de dumneavoastră, ilustru
conducător de partid și țară, erou
între eroii neamului, înflăcărat pa
triot și revoluționar, de numele
căruia sînt temeinic legate marile
izbînzi ale edificării socialiste a ță
rii, cu deosebire după Congresul al

Ceremonia
Dejun oferit de președintele Nicolae Ceaușescu
primirii oficiale
în onoarea președintelui Najibullah
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a oferit, vineri, un
dejun în onoarea președintelui Re

el a arătat că președintele
Nicolae Ceaușescu este un prieten
apropiat al Egiptului și lumii arabe,
activitatea sa pe arena internațio
nală bucurîndu-se de o deosebită
apreciere.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru mesaj și sentimen
tele exprimate și a transmis, la rîndul său, președintelui Mohamed
Hosni Mubarak un salut călduros și
cele mai bune urări de sănătate și
fericire personală, de bunăstare și
prosperitate pentru poporul egip
tean prieten.
In cursul Întrevederii, trimisul
special al președintelui R. A. Egipt
a informat In legătură cu evoluția
situației din Orientul Mijlociu.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
reafirmat poziția constructivă a

care l-au Însoțit pe președintele Re
publicii Afganistan în vizita efec
tuată în țara noastră.
In timpul dejuriuluî, desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

președintele Nicolae Ceaușescu șl
președintele Najibullah au rostit
toasturi, care au fost urmărite cu
deosebit întefes și subliniate cu vii
aplauze.

TOASTUL PREȘEDINTELUI
NAJIBULLAH

inițiativa dumneavoastră pentru În
Stimate domnule Nicolae Ceaușescu,
cetarea luptelor și așezarea tuturor
președintele
Republicii
Socialiste
România,
forțelor Ia masa tratativelor.
Onorați prieteni și domni,
Considerăm că, in acest cadru, e
mare importanță ar avea realizarea
Folosesc acest prilej pentru a-mi
unei conferințe a reconcilierii na
exprima satisfacția față de vizita de
lucru a delegației la nivel inalt din
ționale, cu participarea guvernului
Afganistan în Republica Socialistă
dumneavoastră, dar și a așa-zlsului
România.
guvern din exil.
Din punctul nostru de vedere, aToți cel care doreso independența
ceastă vizită are o importanță deo
sebită pentru dezvoltarea si extin
și bunăstarea poporului afgan tre
derea raporturilor dintre cele două
buie să se așeze la masa tratati
țări, care au un trecut indelungat.
velor, trebuie să acționeze pentru
Permiteți-mi ca, folosind acest
prilej, să vă exprim mulțumirile
crearea condițiilor necesare ca po
mele
deosebite pentru primirea căl
porul afgan să-și soluționeze fără
duroasă, pentru ospitalitatea de care
nici un amestec din afară proble
ne-am bucurat in România, pentru
frumoasele dumneavoastră cuvinte
mele sale pe cale democratică, in
adresate poporului afgan și mie per
dependentă. Țările care mai acordă
sonal, precum și pentru modul in
sprijin militar unor forțe de opo
care delegația noastră a fost intimziție trebuie să renunțe Ia aceasta
pinată de către poporul prieten
român.
și să acționeze in sprijinul realizării
Această vizită ne-a oferit prilejul
păcii și reconcilierii naționale.
să cunoaștem o parte din succesele
In ce ne privește, considerăm eă
poporului român, sub conducerea
dumneavoastră, in diverse domenii
nu există altă cale decit aceea a
de activitate. Am convingerea că și
tratativelor, a reconcilierii, a uni
in viitor poporul român va obține
tății naționale. Apreciem eă toți
realizări tot mal mari.
acei eare apelează la sprijin militar
Efectuăm această vizită în țara
dumneavoastră, venind de Ia Confe
străin acționează, de fapt, împotri
rința la nivel inalt a statelor neali
va intereselor poporului afgan șl in
niate de la Belgrad. Vreau să-mi
slujba diferitelor interese străine.
exprim satisfacția In legătură cu
faptul că la Conferința de la Bel
Sperăm și vă arăm dumneavoas
grad s-a procedat in conformitate
tră, tuturor forțelor naționale, realis
cu principiile mișcării de nealiniere.
te din Afganistan, realizarea intr-un
In ceea ce privește necesitatea asi
timp eit mal scurt a conferinței
gurării și garantării păcii pe plan
\
internațional, a creării unei lumi
pentru reconciliere națională și în
fără războaie, care este idealul su
cetarea luptelor, pentru a se putea
prem ai intregii omeniri.
trece la elaborarea unui program
Deciziile luate Ia Belgrad, inclu
siv în ceea ce privește soluționarea
eare să corespundă intereselor po
pașnică, pe cale politică, a proble
porului afgan — de dezvoltare ecomelor existente in Afganistan de
nomico-socială, de asigurare a in
monstrează că mișcarea de nealinie
re are capacitatea de a juca un rol
dependenței șl suveranității po
deosebit de important pe plan inter
porului.
național.
Am făcut, de asemenea, un schimb
Domnule președinte,
de păreri cu privire la unele pro
Situația politică și militară a Af
bleme internaționale, mai eu seamă
ganistanului, in special după data de
Ia dezarmare. Ia pace, la soluțio
15 februarie 1989, arată că în țara
narea problemelor subdezvoltării șl
noastră este pe cale să se instaureze
o atmosferă nouă. Politica nerealistă
noii ordini economiee internaționale.
a
celor care continuă cu incăpăținaAvind in vedere toate acestea,
re să se folosească de calea militară
dorese, incă e dată, să apreciez ea
de soluționare a problemelor, preferînd-o
celei pașnice, cunoaște
foarte importante vizita dumnea
eșecuri deosebite. Partidul Demo
voastră, convorbirile șl înțelegerile
cratic al Poporului din Afganistan
Ia care am ajuns eu privire la dez
și forțele armate ale Republicii Af
voltarea colaborării multilaterale, in
ganistan și-au demonstrat unitatea
și capacitatea de rezistență in fața
toate domeniile, intre țările noastre!
dușmanului, s-au confruntat cu duș
— Doresc să toastez pentru dez
manii poporului afgan, luptind pen
voltarea relațiilor de prietenie și
tru independență și apărarea suve
ranității naționale.
colaborare intre România și Afga
In continuare, președintele Najinistan !
bullah, referindu-se la sprijinul mi
— Urez poporului prieten afgan
litar extern pe care ii primesc for
realizarea, In eel mat scurt timp, a
țele de opoziție, a menționat gra
vele daune aduse Afganistanului,
reconcilierii și a unității naționale,
prin lovirea cu rachete a orașelor și
succese in dezvoltarea sa economicocentrelor populate, care pricinuiesc
socială Independentă 1
jertfe deosebite in rindul populației,
precum și considerabile pagube ma
— In sănătatea dumneavoastră,
teriale. Printre jertfe — a arătat
domnule președinte, a tuturor prie
președintele Najibullah — se nu
tenilor și tovarășilor prezențl aici 1
mără copii, bătrini și femei, precum
(Aplauze).
și numeroși tineri. Se pricinuiesc

daune deosebite, nenumărate In do
meniul economic și în domeniul
construcțiilor.
Continuarea războiului șl ameste
cul în. treburile interne, îndreptate
împotriva Republicii Afganistan, pri
cinuiesc nu numai dificultăți și ne
norociri deosebite poporului afgan,
ci constituie, de asemenea, o ame
nințare la adresa păcii din întreaga
zonă, care este confruntată, intr-a
devăr, cu pericolul izbucnirii unei
conflagrații.
Domnule președinte.

Cu gindirea dumneavoastră lumi
noasă și cu influența de care vă
bucurați in rindul conducătorilor lu
mii, precum și pe lingă președintele
in funcțiune al mișcării de nealinie
re, puteți avea, fără îndoială, un rol
important in soluționarea pe cale
pașnică și politică a problemelor din
Afganistan.
Domnule președinte,

Urmărind politica de realizare a
reconcilierii naționale. Republica
Afganistan subliniază cu insistență
că poporul afgan poate să-și solu
ționeze fără nici un amestec din
afară problemele sale. Dar, din
păcate, elemente străine, care por
nesc din exterior, pricinuiesc inten
sificarea situației de criză. Se
înregistrează evidențe clare ale
amestecurilor din exterior, care sint
Îndreptate Împotriva țării noastre
și eare au o influență negativă asu
pra situației din Întreaga zonă.
Guvernul Republicii Afganistan
apreciază că trebuie organizată o
conferință internațională, cu parti
ciparea tuturor forțelor din Afga
nistan și din exteriorul acestuia,
precum și a statelor interesate, pen
tru cercetarea căilor de soluționare
a problemelor din țara noastră.
Ne exprimăm speranța că — oșa
cum ne-am formulat in mod direct
punctul de vedere și cu ocazia celei
de-a 9-a reuniuni la nivel inalt a
țărilor nealiniate — se va ajunge
la realizarea în Afganistan a condi
țiilor necesare pentru reconcilierea
națională. Sperăm, de asemenea,
într-o atmosferă nouă in politica
dintre cele două mari puteri in le
gătură cu soluționarea pe cale poli
tică, pașnică a problemelor din
Afganistan.
In realizarea acestor aspirații, tn
eforturile pe care le depunem și in
lupta pe eare o ducem, contăm pe
sprijinul dumneavoastră.
Continuarea acțiunilor militare nu
poate duce la rezultatele pa care
poporul afgan le așteaptă.
Domnule președinte.

Dorim să mulțumim, Încă e dată,
pentru primirea și ospitalitatea de
care ne-am bucurat și să urăm po
porului român succes in îndeplinirea
aspirațiilor sale de progres și
prosperitate !
Intenționăm să acționăm pe pla
nuri multilaterale, in direcția dez
voltării cit mai largi a raporturilor
româno-afgane.
Cu aceste gindurl, permiteți-mi
să toastez :
— In
onoarea
dumneavoastră,
domnule președinte 1
— In sănătatea dumneavoastră, a
tuturor !
— Cu eele mal bune urări pentru
poporul român prieten I (Aplauze).

La Palatul Republicii a avut loc,
vineri dimineață, ceremonia pri
mirii oficiale de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a președintelui Republicii Afga
nistan, Najibullah, care a efectuat o
vizită de lucru în țara noastră.
Pe platoul din fața Palatului Re
publicii erau arborate drapelele de
stat ale României și Afganistanului.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
salutat cu cordialitate pe președin
tele Najibullah. Cei doi șefi de stat
și-au strîns mîinile cu prietenie.
Garda militară, aliniată în cinstea
sosirii președintelui Afganistanului,
a prezentat onorul. Au fost intonate
imnurile de stat ale celor două țări.
In continuarea ceremoniei, cei doi
președinți au trecut în revistă garda
de onoare.
Șefului statului afgan i-au fost pre
zentați membri ai. conducerii parti
dului și statului nostru, generali, alta
persoane oficiale.
Un grup de pionieri a oferit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și pre
ședintelui Najibullah buchete de flori.

In după-amiaza aceleiași zile —
după încheierea convorbirilor oficia
le și a dejunului oferit de tovarășul
Nicolae Ceaușescu — a avut loc ce
remonia plecării oficiale a președin
telui Najibullah.
Cei doi președinți și-au luat un
călduros rămas bun, și-au strîns mîi
nile cu prietenie.
Dialogul la nivel înalt românoafgan se înscrie ca un moment im
portant în dezvoltarea relațiilor de
prietenie și colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, in
interesul reciproc, al cauzei destin
derii și păcii, înțelegerii și conlucră
rii între națiuni.

IX-lea al partidului, epocă fără egal
în multimilenara noastră istorie.
Folosim acest prilej — se subli
niază în telegramă — pentru a
ne exprima încă o dată totala
adeziune și profunda satisfacție
față de Hotărîrea Plenarei C.C.
al P.C.R. privind realegerea dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al
XIV-lea al partidului, în funcția
supremă de secretar general, ga
ranție sigură a edificării cu succes
a societății socialiste multilateral
dezvoltate în România, a înaintării
neabătute a patriei noastre pe cele
mai înalte culmi de progres și civi
lizație.
Sintem hotărlțl — se arată în în
cheierea telegramei — ca în perioa
da următoare să acționăm într-un
climat de înaltă răspundere comu
nistă, revoluționară, pentru reali
zarea sarcinilor ce ne revin în acest
an și pe întregul cincinal, cinstind
cu noi și importante realizări cel
de-al XIV-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român.

COMITETUL JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R.

RAPORTEAZĂ CĂ PRIN VALORIFICAREA

POTENȚIALULUI HIDROENERGETIC

A fost asigurată energia necesară
pentru cinci comune
Intr-o telegramă adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, Comitetul Județean
Dîmbovița al P.C.R. raportează că,
în atmosfera de muncă efervescen
tă și deplină angajare patriotică, re
voluționară, în care comuniștii, în
tregul nostru popor întîmpină Con
gresul al XIV-lea al partidului, prin
valorificarea potențialului hidro
energetic, s-a asigurat energia elec
trică necesară desfășurării în bune
condiții a activității economico-sociale din comunele Moroeni, Virfuri,
Vulcana Băi, Văcărești și Brănești.
Centralele hidroelectrice de mică
putere puse în funcțiune în zona
celor cinci comune, racordate Ia
sistemul energetic național, produc
suplimentar, față de necesarul aces
tor localități, o cantitate de ener
gie de 3 750 MWh. De asemenea, au
fost realizate 21 Instalații de biogaz,
29 instalații solare, 6 instalații pen

tru folosirea energiei vtntuluî șl
pentru recuperarea resurselor ener
getice refolosibile, pe baza cărora
s-au economisit importante cantități
de combustibil convențional. în pre
zent, se află In curs de execuție și
alte lucrări pentru valorificarea re
surselor energetice refolosibile șl
utilizarea surselor noi de energie
neconvențională.
Ne exprimăm șl cu acest prilej,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu — se spune în
telegramă — totala adeziune la po
litica internă și externă a partidu
lui și statului, deplina aprobare față
de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R.
privind propunerea de realegere a
dumneavoastră în funcția supremă
de secretar general al Partidului
Comunist Român, garanția sigură a
Înfăptuirii cu succes a grandioase
lor programe de dezvoltare multi
laterală a scumpei noastre patrii,
Republica Socialistă România.

★

La plecare, pe aeroportul Otopeni,
oaspetele a fost salutat de tovarășii
Manea Mănescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
vicepreședinte al Consiliului de Stat,
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R., loan Totu, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, de alte persoane ofi
ciale.

• Forța dinamizatoare a organizației

de partid la proba faptei de zi cu zi
• Imperativul eficienței
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PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ,

TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA
FORȚA DINAMIZATOARE

A ORGANIZAȚIEI DE PARTID
LA PROBA FAPTEI DE ZI CU ZI
Existența și afirmarea rolului conducător al partidului politic al
clasei muncitoare, înarmat cu o concepție clară, bazată pe teoria socia
lismului științific, cu un program științific și care exprimă interesele,
aspirațiile și voința poporului, constituie o necesitate imperioasă a
desfășurării procesului revoluționar, o legitate obiectivă a construcției
socialismului și comunismului.
(Din Tezele pentru Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român)

Complexitatea obiectivelor pe care le Implică
edificarea în continuare a societății socialiste
multilateral dezvoltate si înaintarea României
spre comunism, așa cum sînt ele prefigurate in
proiectul Programului-Directivă care va fi supus
spre aprobare celui de-al XlV-lea Congres al
partidului, creșterea puternică și modernizarea
forțelor de producție, dezvoltarea dinamică și
intensivă a industriei, a agriculturii, a tuturor ra
murilor economiei naționale, afirmarea viguroasă
a revoluției tehnico-științifice, a noii revoluții
agrare, consolidarea proprietății socialiste și pe
această bază sporirea venitului național, forma
rea omului nou, cu o înaltă conștiință politică,
impun creșterea rolului conducător al partidului.

In logica acestei cerințe fundamentale, în Tezele
pentru Congresul al XlV-lea al partidului sînt
formulate idei și aprecieri de o deosebită impor
tanță pentru înțelegerea actuală a locului și ro
lului partidului în sistemul social-politic al țării
noastre, pentru orientarea activității sale în
prezent și viitor. Referindu-se la atenția
acordată perfecționării și
dezvoltării sistemu
lui democrației noastre revoluționare, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, în magistrala cuvintare
rostită la Adunarea solemnă consacrată zilei de
23 August, sublinia : „Vom continua să perfec
ționăm activitatea partidului, să dezvoltăm rolul
său de forță politică conducătoare, in toate do
meniile de activitate. Viața a demonstrat că nu

Criteriul fundamental de apreciere
a eficienței activității
politico-organizatorice —rezultatele
în muncă, în îndeplinirea planului
Combinatul Siderurgic Reșița este
o unitate industrială de veche tradi
ție. cu un colectiv harnic. Chiar în
zilele care au precedat sărbătorirea1
zilei noastre naționale, ziarul nostru
insera o știre care informa despre li
vrarea de către siderurgisti a unor
însemnate cantităti de produse
dește plan. Opinia tovarășului
Gheorghe Oprea, secretarul comite
tului de partid din combinat. în le
gătură cu tema supusă dezbaterii, a
pornit de la o stare de fapt : „S-a
scurs mai bine de un an de cînd co
lectivul nostru se înscrie consecvent
cu rezultate bune în muncă, onorîndu-si astfel prestigiul de care se
bucură. Pină atunci am fost confrun
tați cu o situație dificilă. Momentul
depășirii acestei situații a fost de
clanșat o dată cu dezbaterea Tezelor
din aprilie, document în care secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. reafirma răs
punderea directă a organelor și or
ganizațiilor de partid în îndeplinirea
planurilor și programelor de dezvol
tare economico-socială. In spiritul acestei cerințe, comitetul de partid a
inițiat ample acțiuni pentru înlătu
rarea neajunsurilor, a fost organizat
un control complex care a cuprins în
tregul combinat, s-au întreprins analize critice la toate nivelurile. începînd cu conducerea combinatului
pină la nivelul formațiilor de lucru,
multi, foarte multi comuniști. îndeo
sebi cei cu răspunderi deosebite, au
prezentat rapoarte asupra propriei
lor activități. Cu acest prilej am reu
șit să înlăturăm învelișul justifică
rilor care ascundeau cauzele reale
ale situației : formalismul în muncă,
mulțumirea de sine, rutina si con
servatorismul cuibărite în mentali
tatea unor cadre de conducere. Orga
nizația noastră de partid s-a dove
dit. pe baza cunoașterii profunde a
realității, a implicării directe a mem-

brilor săi în rezolvarea problemelor,
principalul factor în redresarea si
tuației.
Am evocat acest episod pentru a
pune si mai puternic în lumină va
loarea practică a tezei tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind forța di
namizatoare a organizațiilor de par
tid. a capacității partidului in între
gul său de a conduce destinele țării,,
subliniată si în documentele pentru
Congresul partidului. De aceea, cu
deplină îndreptățire putem spune că
astăzi.
datorită
strălucitelor
contribuții ale
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Partidul Comu
nist Român este un partid puternic,
care conduce cu clarviziune națiu
nea. fundamentînd soluții corespun
zătoare noilor probleme, deosebit de
complexe, pe care le ridică edifica
rea societății socialiste multilateral
dezvoltate în tara noastră. Benefi
ciind de marea șansă istorică de a
avea în fruntea sa ca secretar gene
ral o personalitate de excepție, un
eminent gînditor si teoretician al
materialismului dialectic si istoric, al
socialismului științific, partidul nos
tru a fost ferit de greșeli si orien
tări confuze, s-a întărit continuu și
S-a afirmat tot mai puternic ca cen
tru vital al întregii națiuni, cîstigîndu-si Încrederea și respectul între
gului popor, care vede în partid. în
politica sa internă si externă garan
ția înfloririi necontenite a patriei, a
ridicării gradului de civilizație și
bunăstare al maselor de oameni ai
muncii. Călăuziți de un puternic și
glorios partid — Partidul Comunist
Român, avind în frunte un mare și
strălucit conducător — pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu — Întregul nostru
popor privește încrezător spre lumi
nosul viitor comunist ăsa cum este
el prefigurat in documentele pentru
cel de-al XlV-lea Congres al parti
dului".

A acționa împreună cu masele,
în mijlocul colectivelor de muncă
întreprinderea de Confecții Rîmnicu Sărat, este o unitate creată in
perioada deschisă de cel de-al IXlea Congres al partidului, cind a fost
elaborată
de
către
tovarășul
Nicolae Ceausescu strategia dezvol
tării armonioase si echilibrate a tu
turor zonelor tării. Situîndu-se prin
tre unitățile fruntașe oe ramură. în
treprinderea se remarcă, printre altele,
si prin consecventa cu care este apli
cat programul de perfecționare a or
ganizării si modernizare a proceselor
de producție. Organizația de partid
de aici a izbutit să confere înfăp
tuirii acestui program un puternic
caracter de masă. Tocmai de aceea,
unitatea a fost aleasă de ministerul
de resort să fie gazda unui schimb
de experiență în acest domeniu. To
varășa Elena Dumitrașcu, secretara
comitetului de partid, ne oferă ex
plicațiile de rigoare : ..Așa cum se
desprinde cu toată claritatea din orientările
profund
științifice,
fundamentate de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. rolul conducător
al partidului nu se Identifică în nici
un fel cu existenta vreunul centru
de comandă, situat în afara sau dea
supra societății, a maselor, a poporu
lui, și nici nu implică emite
rea de ordine și dispoziții p«
care alte organizații și organisme
sociale trebuie să le execute.
Dimpotrivă, asa cum se precizează șl
In Tezele pentru Congresul al XIVlea. partidul îsi îndeplinește misiu
nea de forță politică conducătoare
din interiorul societății, al maselor,
al colectivelor de muncă. In lumina
acestui adevăr am conceput și orga
nizat modernizarea proceselor de
producție. Astfel, comitetul de partid
a fixat răspunderile globale ale comu-

niștilor cu funcții de conducere șl ale
celor ce acționează în organismele de
conducere colectivă si în organiza
țiile de masă si obștești, răspunderi
însoțite de obligația fermă de a ra
porta asupra modului în care și-au
onorat sarcinile încredințate. Consi
liul oamenilor muncii, comisia ingi
nerilor si tehnicienilor, grupele sin
dicale. organizația U.T.C.. brigăzile
model de muncă și educație socia
listă au un spațiu nelimitat de a
declanșa inițiative, de a avansa pro
puneri si sugestii. Comuniștilor care
sînt cuprinși în aceste organizații si
organisme le revine răspunderea ca
atît prin exemplul personal, cit și
prin atitudinea pe care o au în toate
Împrejurările să sprijine orice idea
nouă, să asigure înfăptuirea progra
mului de modernizare".
In același sens, dar pe dimensiuni
mai ample, s-a exprimat și tovarășul
Nicolae Butoi, secretarul Comitetu
lui Orășenesc de Partid Cernavodă j
..Izvorul forței de acțiune a partidu
lui 11 constituie legătura sa cu ma
sele. Dezvoltarea și perfecționarea
permanentă a legăturilor partidului
cu masele de oameni ai muncii, cu
poporul reprezintă una din ideile
cardinale care străbat Întreaga gîndire si acțiune ale secretarului ge
neral al
partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Acest principiu
fundamental al activității comuniști
lor se regăsește puternic reliefat șl
In documentele pentru cel de-al
XlV-lea Congres al partidului.
Un strălucit exemplu si Îndemn
permanent pentru asigurarea unei
strînse legături a partidului cu ma
sele ni-1 oferă Însuși secretarul ge
neral al partidului, prezent sistema
tic In mijlocul celor ce muncesc, in

mai in condițiile In care partidul comunist Iți
păstrează principiile de bază, revoluționare ți
rămine partidul clasei muncitoare va putea să-ți
îndeplinească in bune condiții misiunea sa isto
rică ",
In cele ce urmează vom reda cîteva opinii, pe
care le-a consemnat redactorul nostru Constan
tin Varvara, exprimate de secretari de partid șl
comuniști, asupra semnificațiilor profunde ale
oprecierilor secretarului general al partidului
privind creșterea rolului conducător al partidului
și asupra valorii practice a acestor aprecieri în
munca de zi cu zi a organelor și organizațiilor
de partid, a comuniștilor.

unități economice si sociale, pe șan
tiere de construcții si pe ogoare,
purtînd un dialog viu si neîntrerupt
cu toate categoriile de oameni ai
muncii, sfătuindu-se cu ei. dînd in
dicații prețioase, care stimulează și
dinamizează energiile creatoare, de
termină obținerea unor realizări su
perioare în toate domeniile. Comu
niștii. oamenii muncii din orașul
nostru au avut. în repetate rînduri.
satisfacția de a-1 avea pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretarul general
al partidului. împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu. în mijlocul lor,
prilejuri de analiză atotcuprinzătoare
a muncii, a rezultatelor, de perfec
ționare a activității în toate sectoa
rele. Vizitele de lucru ale secretaru
lui general al partidului constituie
pentru activiștii de partid si de stat,
pentru toti comuniștii minunate
exemple de cum trebuie să lucreze
cu masele, ce înseamnă a fi recep
tiv la părerile oamenilor, a acționa
energic In rezolvarea problemelor,
După cum se știe. In orașul nostru
«e află în construcție un obiectiv in
dustrial de majoră importantă na-

tlonală — Centrala Nuclearoelectrică.
Aceasta a impus totodată accelerarea
dezvoltării urbanistice a localității
pentru a fi la înălțimea acestui obiectiv. Drept urmare s-a construit
mult, se va construi mult și în con
tinuare. Pe lîngă mijloacele mate
riale și financiare generoase pe care
ni le pune la dispoziție statul nos
tru. este necesară și unirea energii
lor locuitorilor orașului. De aceea,
comitetul orășenesc de partid s-a
străduit să aplice modalități prac
tice de a înmănunchea aceste energii.
Astfel, din inițiativa sa. fiecărui de
putat al consiliului popular orășe
nesc îl revine, pe durata unei săptămîni. o parte însemnată din atribu
țiile primarului, ceea ce a contribuit
atît la amplificarea legăturilor con
siliului popular cu masele de cetă
țeni. cit si la creșterea răspunderii
depiitatilor. Evident, prin exemplul
lor, personal, prin spiritul de iniția
tivă al deputatilor comuniști, comi
tetul orășenesc de partid acționea
ză din interiorul masei cetățenilor
pentru înfăptuirea programului de
dezvoltare economico-socială a ora
șului".

Calitatea de comunist și angajarea sa
în îndeplinirea hotărîrilor partidului
Intreprinderea de Reparații Mo
toare Grele și Instalații din Cîmpina
este o unitate industrială de tradiție,
care a luat flintă încă de la începu
tul acestui secol. Nu are hale strălu
citoare si nici linii de producție so
fisticate. încorsetată între o coastă
de deal șl apele învolburate ale Pra
hovei. întreprinderea n-a putut să se
extindă prea mult. Bunul ei cel mai
de preț îl reprezintă un colectiv
muncitoresc unit, o organizație de
partid puternică : ele își găsesc ilus
trarea si în remarcabilele succese din
aceste zile. în îndeplinirea si depă
șirea planului la toti indicatorii. Dar
să-i dăm cuvîntul tovarășului Va
lentin Niculescu. secretarul comite
tului de partid din întreprindere :
..Cel căruia 1 s-a acordat încrederea
de a deveni membru al partidului
comuniștilor — ca urmare a unui act
de voință proprie, conștientă — face
un dublu legămînt. fată de sine în
suși si fată de cei care au conside
rat că întrunește acele calități de a
le fi tovarăș de luptă și idealuri, legămîntul de a nu avea alte privilegii
In afara aceluia de a servi mai bine,
mai conștiincios, cu mai bune rezul
tate cauza poporului, cauza socialis
mului. Această angajare semnifică o
adevărată ..piatră de încercare" a
nivelului politic sl ideologic al fiecă
rui membru de partid, a moralității
sale. „Membrii de partid — relevă
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU —
au obligația de a fi exemplu de fe
lul cum își îndeplinesc sarcinile în
credințate. Creșterea rolului condu
cător al partidului înseamnă ridica
rea răspunderii comuniștilor în în
treaga activitate de construcție so
cialistă". De aceea, concomitent cu
preocuparea pentru îmbunătățirea
formelor organizatorice privind res
pectarea exigentelor disciplinei de
partid, organizația noastră de par
tid desfășoară o intensă muncă edu
cativă de ridicare a conștiinței poli
tice a comuniștilor, a celorlalți oa
meni ai muncii spre a spori contri
buția lor In îndeplinirea hotărîrilor
și programelor partidului. Este o la
tură a muncii de partid deosebit de
importantă, relevată și In Tezele
pentru Congresul al XlV-lea al
partidului. întrucît de nivelul de
conștiință al comuniștilor, al oameni
lor muncii, de pregătirea lor politică
și profesională depinde folosirea efi
cientă a mijloacelor tehnico-materiale. expresie concretă a răspun
derii comuniste, a respectării cerin
țelor disciplinei de partid".
în sprijinul acestei idei vine șl
punctul de vedere exprimat de co
munistul Nicolae Nicolescu din sec
ția tratamente termice a prestigioa
sei întreprinderi de Utilaj Petrolier
„1 Mai" Ploiești : „Secretarul ge
neral al partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. subliniază cu le
gitimă justete rolul dinamizator al
organizațiilor de partid, al comuniș
tilor în îndeplinirea planului de pro
ducție al unităților economice. Ceea
ce trebuie să Înțelegem noi. comu
niștii. din această cerință este fap-

tul că unul membru de partid dintr-o întreprindere industrială, de
exemplu. îl pot reveni sarcini deose
bite. dar în același timp el este da
tor să acționeze și pentru antrenarea
tuturor tovarășilor, săi de muncă la
Îmbunătățirea parametrilor calitativi
și ai activității lor. Asa au procedat
comuniștii din secția noastră atunci
cînd au decis ca prin forțele secției
să fie mutate utilajele pentru călirea
prin curent! de înaltă tensiune într-o nouă hală. In mod normal, această lucrare, destul de dificilă, re
venea sectorului mecanic-sef al uzi
nei. In grupul constituit pentru mu
tarea utilajului în afara programului
de lucru am cuprins si nemembri de
partid. Am eliminat prin măsurile
adoptate riscul de a opri pentru un
timp procesul de producție. Desigur,
dacă s-ar fi întîmplat asa. nu s-ar
fi pus problema să fie învinuit ci
neva. Dar comuniștii au judecat lu
crurile prin prisma răspunderilor lor
In procesul de producție, a rolului lor
de dinamizare a întregului colectiv
de muncă si au adoptat o inițiativă
care să ducă la rezolvarea optimă a
problemei respective".
Tînărul otelar-topitor Nicolae Vintilă este șef de brigadă la cuptorul
Siemens-Martin nr- 1 — „cuptorul
tineretului", de la Combinatul Side
rurgic Reșița. Performanta sa. cea
mai rapidă șarjă din ultimii sase ani.
„îmi stăruie mereu în minte — ne
declara el — chemarea adresată de
tovarășul Nicolae Ceaușescu nouă,
comuniștilor, de a ne afla în primele
rînduri pentru înfăptuirea programe
lor de dezvoltare economico-socială
a tării. Din această cerință eu înțe
leg că una din căile de realizare a
rolului conducător al partidului o
reprezintă exemplul de dăruire si ab
negație In muncă al comuniștilor
pentru propășirea patriei. In acest
sens as dori să subliniez că cel mai
strălucit exemplu pentru toti comu
niștii. pentru întregul popor îl re
prezintă însusi secretarul general al
partidului, care, prin calitățile de ex
cepție ale puternicei sale personali
tăți. prin înalta răspundere fată de
prezentul si viitorul tării, dinamis
mul si cutezanța revoluționară în abordarea și solutionarea celor mai
complexe probleme ridicate de con
struirea societății socialiste, și-a făcut
din slujirea cu devotament a cauzei
partidului, patriei si poporului telul
suprem al întregii sale vieți si acti
vități revoluționare".
Din aceste înalte considerente, atît
tlnărul siderurgist resitean. cît și
toti participants la această dezbate
re. In consens cu voința exprimată
de toți oamenii muncii, de întregul
partid sl popor, au dat glas adeziunii
lor ferme la hotărîrea Plenarei C.C.
al P.C.R. din iunie 1989 ca. la cel
de-al XlV-lea Congres, să fie reales
In funcția supremă de secretar ge
neral al
partidului
tovarășul
Nicolae Ceausescu, sub a cărui în
țeleaptă si clarvăzătoare conducere
România va înainta cu pași siguri
spre viitorul de aur al omenirii —
comunismul.

IMPERATIVUL EFICIENȚEI
Trecerea României în rîndul țări
lor dezvoltate economic si ridicarea
necontenită a nivelului de trai sînt
posibile numai printr-o dezvoltare
intensivă a întregii economii na
ționale — asa după cum se argu
mentează în documentele programa
tice pentru cel de-al XlV-lea Con
gres al partidului. Istoria economică
evidențiază că si țările avansate, la
începutul dezvoltării lor economice,
au parcurs procese preponderent ex
tensive, iar pe măsura dezvoltării
forțelor lor de producție s-au ac
centuat laturile intensive. In con
dițiile actuale, cerințele sînt de așa
natură în fata fiecărei
economii
încît oricît ar fi de bine înzestrată
cu factori de producție. în special
cu resurse, nici una nu-sl poate per
mite să realizeze o creștere exclusiv
extensivă.
Analizînd realitățile economiei ro
mânești și procesele din economia
mondială la sfîrșitul deceniului,
secretarul general al partidului nos
tru a fundamentat cu clarviziune ne
cesitatea trecerii țării noastre de la
etapa dezvoltării extensive la accen
tuarea laturilor calitative, de efi
cientă. In toate domeniile vieții economico-sociale. „Vom pune un ac
cent deosebit — arăta tovarășul
Nicolae Ceausescu — pe trecerea de
la dezvoltarea extensivă la dezvol
tarea intensivă — obiectiv pe care
l-am Început, de altfel. Încă din cel
de-al 7-lea cincinal — sl la realiza
rea unei calități superioare a între
gii noastre activități". In etapa ac
tuală. a edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate, tinînd
seama de potențialul economic
creat si de necesitățile dezvoltă
rii în continuare susținute a tării
noastre, de principalele tendințe
obiective ce se manifestă pe plan
intern și international, realizarea
unei creșteri economice preponde
rent intensive, In care factorii cali
tativi să devină prioritari, reprezintă
un imperativ de prim ordin.
Esența creșterii economice inten
sive, factorul și rezultatul ei o con
stituie eficiența. Categorie generală
și complexă, eficiența se definește
In sensul strict al termenului prin
obținerea unor rezultate maxime
cu eforturi minime In orice domeniu
de activitate. In literatura de spe
cialitate se mai precizează că „efi
ciența, In general, este diferența
dintre efectele utile (rezultate) șl
cheltuielile 'făcute pentru obținerea
acestora", sau că, pe ansamblul so
cial, eficiența exprimă „raportul
dintre întreaga Investiție a societății
șl gradul de satisfacere a cerințelor
societății, și este reflectarea directă
a relației scop-mijloc In socialism".
Necesitatea creșterii eficienței In
toate domeniile — subliniată cu
pregnanță in documentele pentru
cel de-al XlV-lea Congres al
partidului — decurge nemijlocit
din cerința obiectivă a realizării
scopurilor propuse In condiții de
economisire
a muncii sociale.
Această necesitate prezintă o Im
portanță deosebită pentru economia
țării noastre, economie in plină dez
voltare, în care sînt investite an de
an importante fonduri In domeniul
producției materiale. De aici necesi
tatea creării condițiilor ca aceste
fonduri să producă la nivelul eco
nomic, tehnic, tehnologic atins pe
plan mondial, pe măsura efortului
făcut pentru investirea lor. In acest
sens, în proiectul Programului-Di
rectivă se prevede „amplificarea ac
țiunii factorilor calitativi ai dezvol
tării economice, prin creșterea mai
rapidă a productivității muncii, re
ducerea consumurilor materiale și
energetice, realizarea unui grad su
perior de valorificare a resurselor,
diminuarea cheltuielilor de produoție și ridicarea rentabilității".
Eficiența este o categorie genera
lă, deoarece ea poate fi dată ca atri
but pe lingă orice domeniu de acti
vitate socială — întrucît In ori
care domeniu acționează raportul
dintre efort șl rezultat în acest
sens, eficiența economică este numai
una din laturile, este adevărat cea
mal importantă, ale eficientei In ge
neral. Ea este strlns legată de efi
ciența științifică, eficiența tehnică,
eficiența tehnologică, eficiența cul
turală, eficiența socială ș.a. Inter
dependențele dintre ele, determină
rile reciproce sînt esențiale pentru
noua etapă de dezvoltare a țării
noastre. Nu numai activitățile eco
nomice, dar șl cele educaționale, cul
turale pot și trebuie să fie, șl din
purict de vedere economic, eficiente.
In același timp, activitatea economi
că poate și trebuie să fie, din punct

de vedere social, eficientă, fiind tot
un tip de activitate socială. Depen
dentă de gradele de eficientă eco
nomică este accelerarea ritmului de
creștere a economiei naționale, a ști
inței, culturii, a nivelului de trai. în
acest caz, eficiența economică Înce
tează de a mal fi „pur economică",
ci se transformă în mod indiscuta
bil în eficiență socială, care include
eficiența economică Intr-o formă
concentrată.
Se consideră că eficiența econo
mică exprimă relațiile de producție
ce se formează între membrii socie
tății, pentru o gospodărire cu mal
bune rezultate, pe baza proprietății
socialiste și a utilizării planice a re
surselor economiei socialiste. Dacă
suportul existenței unei societăți
este producția de bunuri materiale,
in sensul reproducției lărgite, atunci
orice activitate socială trebuie înso
țită de grade de eficiență economică
pe care societatea le reclamă In di
ferite etape pentru a putea exista șl
a se dezvolta. Ineficienta, eforturile
mai mari decît rezultatele exprimă,
In realitate, risipa de muncă vie șl
materializată, risipa de resurse de
orice fel și frlnează mobilizarea ori
cărui fel de acumulări.
Concepția științifică, unitară șl de
largă perspectivă asupra eficienței
economice are ca punct de plecare
documentele Congresului al IX-lea
al Partidului Comunist Român șl,
ulterior, hotărfrile Conferinței Națio
nale a partidului din decembrie
1967, care situau In centrul măsu
rilor preconizate pentru perfecțio
narea conducerii și planificării eco
nomiei naționale creșterea continuă
a eficientei economice. înlăturlnd
tezele neștilnțifice din trecut, mi
nate de dogmatism șl voluntarism,
potrivit cărora unul din avantajele
economiei socialiste și chipurile ale
superiorității ei ar fi posibilitatea
menținerii unor întreprinderi ne
rentabile, a unor activități șl
producții
neeficiente,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu arăta că o ase
menea concepție contravine In mod
flagrant cerințelor dezvoltării eco
nomiei socialiste șl este expresia
unei viziuni economice rudimentare,
subliniind totodată că .mici o econo
mie nu-și poate permite să Între
țină o producție cu deficit", să „fi
nanțeze unele Întreprinderi pe sea
ma altora", cu atît mai mult o eco
nomie socialistă In plin proces de
dezvoltare. Secretarul general al
partidului nostru a fundamentat In
documentele ulterioare ale partidu
lui necesitatea realizării unei efici
ente economice maxime nu numai
In perspectivă, ci și imediat, nu nu
mai pe ansamblul economiei ramu
rii sau Întreprinderii, ci șl la nivelul
fiecărui produs.
Concepția unitară și de largă per
spectivă a Partidului Comunist Ro
mân, a secretarului său general pri
vind creșterea eficientei economice
și-a găsit o reflectare adecvată In
domeniul conducerii planificate a
economiei naționale, in fundamen
tarea mecanismului economico-financiar bazat pe autoconducere șl
autogestiune. Astfel, incepind cu de
ceniul trecut, s-au adus Îmbunătă
țiri de fond In metodologia plani
ficării eficientei economice, prin in
troducerea treptată In structura pla
nului național unic a unul sistem
unitar de Indicatori bazat pe mă
surarea și compararea complexă a
rezultatelor și eforturilor in toata
compartimentele economiei națio
nale șl la toate nivelurile de condu
cere ale acesteia. In deceniul actual,
incepind cu cincinalul 1981—1985,
s-au adus noi Îmbunătățiri In me
todologia planificării creșterii efi
cientei economice, care au extins
sfera șl acțiunea indicatorilor și nor
mativelor de eficientă mal ales In
domeniul valorificării resurselor ma
teriale. reciclării resurselor refolosibile, protecției mediului natural,
eficientei financiar-valutare, a cer
cetării științifice, dezvoltării tehno
logice șl progresului tehnic.
Pentru asigurarea unei eficiente
economice In continuă creștere, la
temelia Întregii activități productive
trebuie să stea, așa cum se subli
niază cu deosebită claritate In re
centele cuvîntărl ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Înfăptuirea nea
bătută a programelor de organizare
și modernizare a producției. „Pentru
economia românească, nna din pro
blemele centrale in momentul de
față este aceea a organizării știin
țifice și a modernizării produselor.
Avem o industrie bună, dezvoltată,
puternică ; am investit mult. Este
Insă bine cunoscut că ceea ce a co

respuns cu un an in urmă chiar,
acum trebuie perfecționat si moder
nizat ! De aceea, pentru a înfăptui
in cele mai bune condiții progra
mele și planurile de dezvoltare pe
acest an, pe anul viitor și în per
spectivă, trebuie să trecem cu toată
fermitatea și hotărîrea la Înfăptui
rea programelor de organizare știin
țifică și modernizare a producției, pe
baza celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii. Nu există — repet
— problemă mai importantă pentru
economia românească în momentnl
de fată decît aceasta !“ — preciza
secretarul general al partidului —
„pentru că aceasta rezolvă și pro
blemele de calitate, de nivel tehnic,
de cheltuieli materiale și consumuri
energetice, de productivitate a mun
cii, de eficientă în general In toate
domeniile economiei noastre".
în etapa actuală a revoluției stilnțifico-tehnice din tara noastră resur
sele materiale de bază necesare dez
voltării trebuie folosite cu multă
chibzuință. Singura bogăție care nu
se epuizează, ci, din contră, se află
In permanentă creștere — inteligen
ta poporului român — trebuie folo
sită astfel ca să putem dispune de
realizarea deplină a eficienței In
toate domeniile de activitate. Nu
mai în aceste condiții economia tării
noastre va deține suficiente resurse,
umane și materiale, care să deter
mine, în continuare, o tendință as
cendentă a creșterii ei. în această
ordine de idei, putem vorbi de efi
ciență In toate sferele activității
umane, eficientă determtaată. In
primul rind, de perfectionarea con
ducerii! științifice a economiei. In
ansamblu și a fiecărei Întreprinderi,
de Întărirea necontenită a spiritului
de răspundere, a ordinii și discipli
nei, de respectarea neabătută a le
gilor țării.
In strategia priorităților dezvoltă
rii economico-sociale a tării noastre,
pe coordonatele amplificării factori
lor intensivi de eficientă un rol pri
mordial In actuala etapă 11 ocupă
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii și utilizarea superi
oară a resurselor materiale. în con
cepția partidului nostru, productivi
tatea muncii este abordată intr-o vi
ziune complexă, fiind apreciată ca
factor revoluționar, fundamental al
progresului, iar valorificarea supe
rioară a resurselor materiale ea fac
tor hotărîtor al acoperirii Întregului
sistem de nevoi reieșit din mecanis
mele dezvoltării economiei româ
nești.
Un loc central In strategia priori
tăților creșterii eficienței economice
In actuala etapă a dezvoltării tăriinoastre revine sporirii rentabili
tății. Este meritul Partidului Comu
nist Român, aV secretarului său ge
neral de a fi așezat rentabilitatea
pe fundamentul ei obiectiv. Socotită
categoria și respectiv componentă
esențială In sistemul eficienței
economico-sociale șt implicit în con
ceptul autogestiunil economico-financiare, suport material al autoconducerii muncitorești, rentabilita
tea este totodată o pirghie în me
canismul de funcționare eficientă a
unităților economico-sociale. în toa
te întreprinderile și la toate produ
sele sînt necesare măsuri ferme pen
tru "realizarea și ridicarea rentabi
lității.
Preflgurînd orientările pe care
le va adopta Congresul al XIVlea al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu arăta : „In sta
bilirea obiectivelor pentru deceniul
următor, și în primul rînd pentru
cincinalul 1991—1995, va trebui să
pornim de la faptul că nivelul de
dezvoltare a principalelor sectoare
industriale, a producției fizice pe lo
cuitor corespunde cerințelor unei so
cietăți dezvoltate. De aceea, șl in
următorul deceniu, in cel de-al 9-lea
plan cincinal, va trebui să punem
in centrul preocupărilor dezvoltarea
intensivă a Întregii activități indus
triale. Înfăptuirea programelor de
organizare științifică și modernizare
a producției și a muncii, pe baza
celor mai noi cuceriri ale științei șl
tehnicii, realizarea unei noi calități
a muncii, a producției, tn toate do
meniile de activitate". Sînt perspec
tive care conturează cu limpezime un
complex și lnsufletitor program de
acțiune, menit să polarizeze forjele
creatoare, hărnicia și competentele
Întregii națiuni, să ridice pe noi
trepte de eficientă dezvoltarea eco
nomico-socială a patriei, să situeze
România printre țările avansate ale
lumii.

Conf, tiniv. dr.
Griqore SILAȘI

CREȘTEREA PRODUSULUI SOCIAL
— în procente —

• In acest cincinal, produ
sul social înregistrează un
ritm mediu anual de 6-6,2 la
sută; este semnificativ faptul
că rezultatele din acest cin
cinal și din întregul deceniu
au fost obținute in condițiile
în care criza economică mon
dială a afectat, practic, toate
țările lumii, îndeosebi pe cele
în curs de dezvoltare.
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în fiecare județ, in fiecare întreprindere

In

RITMURI SUPERIOARE DE PRODUCȚIE!
în această perioadă, colectivele de oameni al muncii din Întreaga
economie sint intens angajate într-o mobilizatoare întrecere socialistă
pentru a intîmpina cu succese de prestigiu marele forum al comuniști
lor români. în context, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv
ar C.C. al P.C.R., apreciind că sint create toate condițiile pentru înfăp
tuirea obiectivelor prevăzute, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU șî-a ex
primat convingerea că organele și organizațiile de partid, comuniștii, toți
oamenii muncii vor acționa cu întreaga răspundere. în spirit revoluționar,
pentru obținerea unor rezultate cit mai bune in toate domeniile de acti
vitate, astfel incit, in intimpinarea Congresului al XIV-lea al partidului,
să se îndeplinească în bune condiții prevederile planului, să se intre în
normal cu realizarea tuturor indicatorilor, îndeosebi a celor privind pro
ductivitatea muncii, exportul și punerea în funcțiune a noilor obiective
de investiții.

în grupajul de azi, la acțiunile Întreprinse pentru realizarea tn cit
mal bune condiții a sarcinilor economice se vor referi tovarășii Mircea
Simovlci. secretar al Comitetului Județean Vaslui al P.C.R., și Constantin
Neșeu, secretar al Comitetului Județean Dolj al P.C.R.
»
1. Cu ce rezultate în îndeplinirea planului s-au încheiat cele opt luni
care au trecut din acest an î
2. Ce experiențe deosebite s-au conturat In acțiunile întreprinse pen
tru realizarea planului in condiții de inaltă eficiență I

3. Cu ce probleme se confruntă unitățile ți cum acționează organele
ți organizațiile de partid pentru soluționarea lor î

telegrame adresate TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din agricultură raportează
incheierea recoltării unor culturi
si obținerea de producții mari la hectar
UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
LA

Experiențele pozitive — larg
cunoscute și generalizate
1. Mobilizați de inflăcărata che
mare a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
adresată
comuniștilor. întregului
nostru popor, de a intîmpina Con
gresul partidului cu rezultate deo
sebite în activitatea economico-socială, oamenii muncii din industria
județului VASLUI, sub conducerea
organelor și organizațiilor de partid,
au obținut însemnate realizări în
îndeplinirea și depășirea, la un inalt
nivel calitativ, a principalilor indi
catori economici în profil teritorial.
Astfel, în opt luni din acest an, da
torită bunei organizări a muncii,
utilizării judicioase a utilajelor și
mașinilor din dotare, gospodăririi și
valorificării superioare a materiilor
prime, colectivele întreprinderilor in
dustriale ale județului și-au indeplinit și depășit cu 75 milioane lei
planul la producția-marfă industria
la, realizările fiind superioare cu 6,1
la sută celor din aceeași perioadă a
anului trecut. Acordind o atenție
prioritară înfăptuirii producției fizi
ce la fiecare din sortimentele pre
văzute, am reușit să obținem și să
livrăm suplimentar economiei națio
nale însemnate cantități de rulmenți,
produse electrotehnice și electronice,
utilaj petrolier, mobilă și mobilier
din lemn, mașini-unelte speciale, pro
duse termo și hidroizolatoare, alte
materiale pentru construcția de lo
cuințe. De asemenea, comparativ cu
perioada similară a anului precedent,
livrările de produse la export au
fost mal mari cu 5,4 la sută pe re
lația cliring țări socialiste și cu 25,2
la sută pe relația devize con
vertibile. Se poate afirma că
acest progres se datorește pre
ocupărilor susținute manifestata
pentru ridicarea continuă a nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor,
pentru sporirea rentabilității și efi
cienței economice. Ținem să remar
căm că in aceste rezultate se regă
sește și activitatea organelor și or
ganizațiilor de partid și conduceri
lor colective pentru îndrumarea, or
ganizarea și desfășurarea muncii,
aplicarea măsurilor din programele
de modernizare, completarea aces
tora cu noi obiective care să asigure
valorificarea superioară a rezervelor
existente în fiecare unitate și obți
nerea sporurilor de producție și a
eficienței stabilite. De reținut este
și faptul că au fost asimilate și in
troduse ia fabricație peste 220 pro
duse și tehnologii noi, cu consu
muri materiale și energetice reduse,
ceea ce a contribuit la creșterea la
68 la sută, față de 65 la sută cît a
fost prevăzut, a ponderii produselor
noi și reproiectate în totalul producției-marfă, economisindu-se, totoda
tă, 165 tone metal, 560 tone com
bustibil convențional, consumul de
energie electrică la un milion lei
producție-marfă fiind redus cu 1 000
kWh. Ampla dezbatere a proiectu
lui Programului-Directivă și a Te
zelor pentru Congresul al XIV-lea
al partidului, care se desfășoară in
aceste zile în toate unitățile econo
mice din județ, prilejuiește atlt eva
luarea rezultatelor obținute, cît și
punerea în valoare a unor rezerve
de sporire a producției și eficienței,
stabilirea celor mal potrivite mă
suri pentru perfecționarea activității
și amplificarea realizărilor de pînă
acum, oamenii muncii din industria
județului fiind din plin angajați
pentru ca, in cinstea marelui forum
al comuniștilor români, să raporteze
rezultate remarcabile în îndeplinirea
planului.
2. Tn acțiunile Întreprinse pentru
realizarea planului în condiții de

înaltă eficiență s-au aplicat în județ
noi inițiative, s-au cristalizat noi
experiențe care și-au demonstrat
valoarea practică. Ne referim, bună
oară, la cele ale colectivelor între
prinderii de Rulmenți din Bîrlad și
întreprinderii de Materiale Izola
toare din Vaslui. în prima, cea mai
mare unitate producătoare și expor
tatoare de rulmenți din țară, s-a
acumulat o bună experiență pri
vind înnoirea și modernizarea
tehnologiilor de fabricație care
duc la sporirea productivității și
ridicarea continuă a nivelului tehnic
și calitativ al produselor. în propria
secție de mașini-unelte speciale, în
fapt o întreagă fabrică, au fost
concepute și realizate numeroase
asemenea utilaje specifice, linii au
tomate de forjare a inelelor de rul
menți, linii automate de montaj atît
pentru autodotare, cît și pentru noi
le întreprinderi similare din Sucea
va și Slatina. Deși dintr-un alt do
meniu, colectivul întreprinderii de
Materiale Izolatoare, recent distins
cu înaltul titlu de Erou al Muncii
Socialiste, are comun cu cea dinții
spiritul creator, novator, preocupa
rea pentru racordarea tot mai fer
mă la cele mal noi cuceriri științi
fice în materie. într-un asemenea
climat de muncă, aici s-a reușit, da
pildă, realizarea a două noi pro
duse din gama hidroizolatoarelor,
care constituie materializarea a
două invenții. Noile tehnologii apli
cate aici au adus colectivului
vasluian un spor de producție în va
loare de aproape 30 milioane lei.
în centrul atenției comitetului Ju
dețean de partid se situează gene
ralizarea acestui spirit de muncă
angajant, creator la toate unitățile
din raza noastră teritorială, astfel
Incit pretutindeni să se asigure o
bună organizare și conducere a acti
vității productive.
3. Fără îndoială, rezultatele obți
nute în această perioadă ar fl putut
fi și mai bune atît pe ansamblul
județului, cit și în fiecare unitate
economică în parte, dacă nu ne-am
fi confruntat cu unele probleme im
portante. Prima dintre ele este lipsa
de claritate în contractarea produc
ției potrivit sarcinilor de plan pe
acest an în unele unități. împreună
cu centralele și întreprinderile de
comerț exterior acționăm susținut
în prezent pentru ca, așa cum s-a
indicat la recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., pină la 20 septembrie să
contractăm întreaga producție de
export pentru luna octombrie și ul
timul trimestru al ainului. După cum,
constituie pentru noi o problemă
prioritară urmărirea onorării exem
plare a tuturor obligațiilor contrac
tuale față de partenerii externi. In
acest scop, în fiecare localitate șl în
fiecare întreprindere s-au constituit
colective care urmăresc zilnic înde
plinirea exportului, de la lansarea
în fabricație. pînă la expediere și
vămuire. De asemenea, ne confrun
tăm cu dificultățile determinate de
neritmicitatea în aprovizionarea cu
unele materiale, îndeosebi în unită
țile constructoare de mașini și chi
mie. Pentru înlăturarea grabnică a
acestor neajunsuri ținem legătura
directă cu comitetele județene și
municipale de partid, cu unitățile
furnizoare și acționăm pentru mai
buna gospodărire și valorificare a
materiei prime, adaptîndu-ne per
manent programele de fabricație
cerințelor și exigențelor partenerilor,
acordind cea mai mare atenție pro
ducției pentru export.

Maximă atenție desfășurării
relațiilor contractuale
intre întreprinderi
1. în ansamblu, colectivele de oa
meni ai muncii din județul DOLJ
au realizat in perioada care a trecut
din acest an progrese notabile în
activitatea economică. Astfel, in in
dustria județului, comparativ cu
aceeași perioadă a anului trecut,
s-au obținut sporuri de 1,7 miliarde
lei la producția-marfă industrială,
de 5 388 lei pe persoană la producti
vitatea muncii, de 13,3 la sută la
producția de export pe relația
cliring țări socialiste șl 58,2 la sută
pe relația devize convertibile. Fizic,
s-a realizat peste prevederi un im
portant volum de produse de strictă
necesitate pentru economia națio
nală. Un număr de 47 unități econo
mice au raportat Îndeplinirea în
avans a sarcinilor de plan pe 8 luni,
creindu-se premise ca unitățile eco
nomice doljene să lntlmpine Con
gresul al XIV-lea al partidului cu
semnificative fapte de muncă. Tot
odată, un număr de 12 Întreprinderi
au depășit planul la export. De ase
menea, se cuvine reținut că pe opt
luni din acest an s-a realizat inte
gral planul la investiții, inclusiv la
construcția de locuințe, dîndu-se In
folosință 1 984 apartamente, cu 11
mai multe față de prevederi.
2. In activitatea comitetului jude
țean de partid s-a încetățenit prac

tica stabilirii de responsabilități
ooncrete membrilor secretariatelor
și birourilor comitetelor județean,
municipal și orășenești de partid de
a urmări și sprijini zilnic activita
tea din unitățile repartizate, in pri
mul rind in domeniul exportului.
Consiliul Județean de Control Mun
citoresc al Activității Economice și
Sociale urmărește zilnic nivelul rea
lizărilor la export pe fiecare între
prindere. Se obișnuiește, de aseme
nea, ca secretariatul comitetului ju
dețean de partid să analizeze, la
fața locului, în întreprinderi, orașe
și pe platforme industriale, modul
de îndeplinire a sarcinilor de plan,
a programelor privind perfecționa
rea organizării și modernizarea pro
ceselor de producție, creșterea cali
tății și a productivității muncii. De
cadal, cu participarea secretarilor
comitetelor de partid și a directori
lor de întreprinderi, la comitetul ju
dețean de partid se analizează pro
blemele ce apar privitor la realiza
rea sarcinilor de plan șl se acțio
nează. prin intervenții și deplasări
la ministere șl alte organe centrale,
la alte comitete județene de partid,
la centralele șl întreprinderile furni
zoare, pentru soluționarea acestor
probleme. Bunăoară, activiști cu
muncă de răspundere de la comite
tul județean de partid se află frec

vent în bazinele carbonifere pentru
impulsionarea încărcării cărbunelui
energetic pentru cele trei ter
mocentrale
din
județ.
Pentru
buna desfășurare a activității de in
vestiții, organizăm comandamente
direct pe șantiere cu participarea
tuturor factorilor da răspundere din
partea constructorilor și beneficia
rilor, Îndeplinirea celor hotărîte cu
aceste prilejuri fiind Îndeaproape
urmărită la nivelul organului jude
țean de partid.
Citeva exemple concrete. Pe baza
sarcinii trasate de comitetul jude
țean de partid, cadrele de conduce
re de la întreprinderea „Electroputere“, inclusiv de la cele patru fa
brici componente, se deplasează în
primele 4—5 zile ale fiecărei luni la
principalii furnizori de materii pri
me, echipamente și subansamble,
cu care stabilesc programe zil
nice de livrare, precum și res
ponsabilitățile reciproce. Un aseme
nea mod de lucru a fost realizat și
la întreprinderea de Autoturisme
Oltclt, întreprinderea de Utilaj
Greu, întreprinderea de Tractoare
și Mașini Agricole, întreprinderea
de Confecții Craiova, întreprinderea
de Transformatoare și Motoare Elec
trice Filiași și întreprinderea „Tex
tila" Calafat. Decadă de decadă, se
cretarii comitetelor de partid de la
întreprinderile din județ ce au co
laborări reciproce Întreprind anali
ze comune asupra modului în care
se asigură aceste colaborări. Pentru
asigurarea funcționării la parame
trii stabiliți a tuturor instalațiilor,
utilajelor și nrașinilor-unelte,
în
deosebi în unitățile industriei chi
mice, petroliere și energetice, din
Inițiativa comitetului județean de
partid s-au constituit colective for
mate din activiști de partid și de
stat șl specialiști care efectuează pe
riodic acțiuni de sprijin și control,
atabillnd măsuri cu termene și res
ponsabilități concrete pentru elimi
narea opririlor accidentale. In teme
iul concluziilor desprinsa din anali
zele efectuate In cadrul secretaria
tului
comitetului județean
de
partid, incă de la începutul acestui
an s-a înaintat Ministerului Ener
giei Electrice un program riguros de
reparații a turboagregatelor și cazanelor la Termocentrala Ișalnița,
program eșalonat pină în 1992, care
are în vedere condițiile specifice de
funcționare a instalațiilor și utila
jelor acestui important obiectiv energetic al țării.
3. Desigur, faptul că, pe ansam
blul județului, pe cele 8 luni din
acest an s-au înregistrat restanța
față de plan la producția-marfă in
dustrială și Ia export se datorează
și unor cauze subiective ce vizează
o slabă organizare a activității pro
ductive. în unele unități economica

se depășesc cheltuielile materiale,
se Înregistrează folosirea sub capa
citate a unor mașini, utilaje și in
stalații. Asemenea situații se întâl
nesc la întreprinderea „Electroeentrale", Combinatul Chimic, Schela
de Producție Petrolieră și întreprin
derea de Biosinteze Calafat. în
același timp, în realizarea ritmică a
sarcinilor de plan pe acest an, uni
tățile eoonomice doljene se confrun
tă cu o serie de probleme legate de
asigurarea bazei tehnico-materiale, a
cooperărilor in producție și de aco
perirea cu contracte la export șl in
tern. De exemplu, pentru întreprin
derea de Autoturisme Oltcit trebuie
asigurate, conform planului, toate
piesele și componentele auto de că
tre Întreprinderile „Electrobanat" din
Timișoara, „Electroprecizia" Săcele,
„Chimica" Orăștie și .întreprinderea
de Autoturisme Pitești. De aseme
nea, la „Electroputere" Craiova aprovizionările cu principalele mate
riale au fost sub nivelul cantităților
alocate lunar. Restanțe față de această întreprindere înregistrează
întreprinderea de Cabluri și Mate
riale Electroizolante și „Laromet"
din București. „Metrom" Brașov
și Combinatul da Oțeluri Speciale
Tlrgoviște. O situație asemănătoare
poate fi Întâlnită la întreprinderea
de Transformatoare și Motoare
Electrice Filiași, iar la întreprinde
rea de Tractoare și Mașini Agrico
le și întreprinderea de Utilaj Greu
Craiova sint probleme cu asigurarea
ritmicității desfacerii. Avtnd In ve
dere această stare da lucruri, pe
baza analizelor organizate de comi
tetul județean de partid s-au sta
bilit colective de sprijin și control
privind modul de organizare a acti
vității unităților respective In soopul
îndeplinirii principalilor indicatori
de plan : export, productivitatea
muncii, rentabilitate, investiții. Co
mitetele municipal șl orășenești de
partid au fost implicate mai respon
sabil In urmărirea exigentă a acti
vității din fiecare Întreprindere, ra
portând zilnic la comitetul județean
de partid realizările obținute, dar
și problemele ce apar, pentru a fl
soluționate operativ. în temeiul sar
cinilor stabilite recent la ședința
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., în aceste zile la nivelul
comitetului județean da partid se
organizează o analiză cu participa
rea reprezentanților tuturor între
prinderilor de comerț exterior și a
unităților economice doljene cu ac
tivitate la export, pentru soluționa
rea unor probleme care sa ridică în
acest domeniu.

FLOAREA-

ducție Palazu Mare — 64 000 kg
la hectar

SOARELUI

IN JUDEȚUL GIURGIU

IN JUDEȚUL ARAD

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Joița — 64 000 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Băneasa — 63 800 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Munar — 5 620 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sînpetru German — 5 460
kg la hectar

LA CARTOFI
DE TOAMNĂ
IN JUDEȚUL VRANCEA
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pufești — 65 100 kg la
hectar
• întreprinderea Agricolă de Stai
Focșani — 63 500 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Adjud — 62 250 kg la
hectar

IN JUDEȚUL ARAD
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Comiăuș — 64100 kg ia
hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
Cooperativa Agricolă de Pro

IN JUDEȚUL GALAȚI
• Cooperativa Agricolă de
ducție Schela — 62 340
hectar
• Cooperativa Agricolă de
ducție Băleni — 61 830
hectar

Pro
kg la
Pro
kg ia

LA SFECLA
DE ZAHĂR
IN JUDEȚUL ARAD
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Aradul Nou — 92 600 kg Ia
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mișca — 87 500 kg la hec
tar

IN JUDEȚUL OLT
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Strejești — 88 739 kg ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Curtișoara — 85 674 kg la
hectar

IN JUDEȚUL GALAȚI
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Șerbănești — 86 530 kg Ia
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ivești — 86 520 kg la
hectar
în telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii
din unitățile agricole de stat si co
operatiste amintite raportează ter
minarea recoltării unor culturi sl
obținerea de producții mari, superioare prevederilor de olan.
In prezent — se evidențiază In
telegrame — lucrătorii ogoarelor
din aceste unităti și-au sporit
eforturile pentru stringerea la timp
și fără pierderi a tuturor produse
lor de pe cimp. eliberarea supra
fețelor de resturile vegetale, efec
tuarea arăturilor si pregătirea te
renului pentru însămîntările de
toamnă, stringerea și depozitarea
unor cantități sporite de furaje.
însuflețiți de sarcinile si indica
țiile secretarului general al parti
dului — se reliefează in incheierea
telegramelor — lucrătorii ogoare
lor acționează cu dăruire si abne
gație pentru a obține rezultate cit
mai bune in toate sectoarele de ac
tivitate. întîmpinînd cu fapte de
muncă deosebite marele eveniment
din viata partidului și poporului —
Congres al
cel de-al XIV-lea
Partidului Comunist Român.

Anchetă realizată da

Petru NECULA
Nicolae BABA1AU
corespondenții

*
„Scinteil

Oamenii ogoarelor la ora marilor răspunderi

PENTRU RECOLTA ACESTUI AN, PENTRU RECOLTA VIITOARE
Prelucrarea sfeclei de zahăr
in pas cu recoltarea
Unitățile cooperatiste ale Consiliu
lui Unic Agroindustrial Ivești, jude
țul Galați, au în cultură 550 hectare
cu sfeclă de zahăr, de pe circa ju
mătate din această suprafață recolta
fiind strinsă la data de 6 septembrie.
Cooperativa Agricolă de Producția
Ivești terminase culesul sfeclei da
pe cele 50 hectare, iar unitățile coo
peratiste din Șerbănești și Buceștl
aveau realizări ce depășeau media
pe consiliu. După cum ne-a spus
tovarășul Marin Munteanu, președin
tele Consiliului Unic Agroindustrial
Ivești, recoltarea sfeclei de zahăr
se încadrează în grafic. De pildă, pa
5 septembrie în raza consiliului sa
recoltase sfecla de pe 18 hectare,
acționîndu-se cu 600 de oameni și cu
8 dislocatoare.
Recolta a fost transportată, in
bună măsură, cu atelajele cooperati
velor agricole, remarcîndu-se aici
eforturile unităților din Șerbănești,
Bucești, Liești și altele. Se înțelege
că existența pe teritoriul acestui
consiliu a întreprinderii de Indus
trializare a Sfeclei de Zahăr de la
Liești face posibilă folosirea acestor
mijloace de transport economicoase.
De altfel, același motiv ne-a deter
minat să ne îndreptăm atenția spre
unitățile din această zonă care, mai
ales de la Înființarea întreprinderii
amintite, au devenit cultivatoare de
sfeclă de zahăr. Conducerile unită
ților agricole și specialiștii din ca
drul consiliului unic sint preocupați
de transportul sfeclei de zahăr in
aceeași zi în care a fost recoltată.
Conform asigurărilor date de pre
ședintele consiliului, menținerea acestui ritm bun de lucru va permite
încheierea recoltării sfeclei de zahăr
la termen.
La întreprinderea de Industriali
zare a Sfeclei de Zahăr Liești discu
tăm mai întîi cu șefa centrului de
cultură a sfeclei de zahăr, Margit

Manolache : „în județul Galați —
ne spune interlocutoarea — in acest
an au cultivat sfeclă de zahăr 22 de
cooperative agricole și 6 întreprin
deri agricole de stat. Recoltarea a
început la 15 august". Pînă în pre
zent, fruntașe sînt, în afara unități
lor din cadrul consiliului agroin
dustrial Ivești, menționate deja, coo
perativele agricole Cosmești, Slobo
zia Conachi, alături de întreprinde
rile agricole de stat Ivești, Galați,
Frumușița și altele, care au trimis
fabricii cantități importante de
sfeclă de zahăr. Din punct de ve
dere calitativ, recolta acestui an sa
prezintă mai bine decît cea din anul
trecut, ceea ce atestă grija deosebită
a unităților cultivatoare privind aplicarea la timp șl în condiții co
respunzătoare a tehnologiei.
Discutăm și cu inginerul-șef al
întreprinderii de Industrializare a

Sfecle! de Zahăr. Valerică Onlca.
Unitatea — aflată la a cincea cam
panie — are o capacitate de 1 000
tone sfeclă de zahăr pe zi, insă la
data discuției noastre nu reușea să
prelucreze decît în jur de 650 tone
zilnic. Cauzele țin de unele dificul
tăți ale începutului de campanie —
reintrarea în producție efectuîndu-se
la 22 august. Pentru eliminarea acestor neajunsuri se fac eforturi
susținute din partea conducerii și a
specialiștilor din unitate cu spriji
nul consiliului de industrie alimen
tară al județului, al activiștilor co
mitetului județean de partid. Vre
mea ploioasă, mal puțin propice
muncii in cimp. este folosită acum
din plin pentru lichidarea stocului
de sfeclă de zahăr format ca urmare
a nefunctionăril la capacitate a in
stalațiilor și pentru asigurarea core
lării optime intre recoltare și prelu
crare, astfel incit in continuare în
treaga recoltă să intre in procesul
de industrializare într-un termen cît
mai scurt de la stringerea de pe
cimp.

Dan P1AEȘU

corespondentul „Scinteii"

Producția bună de cartofi impune
și organizarea bună a culesului
Cultivarea cartofului in județul
Vilcea pe mari suprafețe reprezintă
o preocupare de dată relativ recen
tă. Cu numai șapte ani în urmă, de
exemplu, suprafața plantată cu
cartofi de toamnă nu depășea 300
hectare. Rezultatele bune obținute
între timp, mai ales de cooperativele
agricole Laioșu. Bujoreni, Olănești,
Șutești și altele, au fost de natură
să stimuleze extinderea acestei cul
turi pe suprafețe tot mal mari, ele
cuprlnzind in acest an peste 1 780
hectare.
•
— Pe baza experimentelor șl a
studiilor Întreprinse, tn primăvara
acestui an, am hotărft ca amplasa
rea culturii cartofului — ne spune

inginerul Pantelimon Zorilescu, di
rectorul general al direcției agricole
județene — să se realizeze numai
în asolament de 3—4 ani cu cereale
păioase, leguminoase, plante de nu
treț și porumb, executîndu-se. în
prealabil, arături adinei de toamnă
și fertilizări organice cu cel puțin
40—45 tone la hectar. Aceasta și ex
plică de ce acum, în toamnă, avem
posibilitatea să obținem cea mai
mare producție din cite s-a realizat
vreodată în agricultura județului
Vilcea.
Aflată In plină desfășurare, cam
pania de recoltare a cartofilor soli
cită o mare mobilizare de forte me
canice și umane. Pentru buna orga

nizare, Îndrumare și coordonare a
lucrărilor, comandamentul județean
a stabilit ca stringerea producției de
cartofi să se efectueze sub directa
supraveghere a specialiștilor, a șe
filor de fermă și inginerilor-șefi,
repartizînd, in același timp și în
același scop, cadre tehnice din uni
tățile horticole județene. Pe una din
parcelele situate în lunca Oltului a
Cooperativei Agricole Budești găsim
aproape 200 de cooperatori, unii
scoțând tuberculii cu sapele, alții
adunînd cartofii In coșuri și saci.
La capătul terenului, peste 100 de
cooperatori sortează producția șl o
încarcă în cele două autocamioane
de mare tonaj, repartizate aici con
form graficelor zilnice de întreprin
derea Județeană de Legume sl
Fructe Vilcea.
— Intre noi șl unitatea care ne
preia recolta — precizează inginerul
Marin Ionită, președintele cooperati
vei agricole — s-a statornicit, încă
de la începutul campaniei, o bună
colaborare, asigurîndu-ne mijloace
de transport suficiente pentru livra
rea zilnică a producției adunate de
pe cimp. Aceasta ne permite ca sea
ra să nu rămînă nimic netranspor
tat. Întreaga recoltă pornind în aceeași zi spre spațiile de depozitare
și conservare ale Întreprinderii be
neficiare. Mai avem cartofi și în ce
lelalte trei ferme, suprafața totală
ocupată cu această cultură fiind de
50 hectare. In schimb, noi am hotărit să înoepem recoltarea eșalonat,
tocmai pentru a avea posibilitatea
concentrării și dirijării corespunză
toare a forțelor. Pe măsură ce ter
minăm o parcelă, ne mutăm cu oa
meni. cu mașini și unelte in altă
parte.
O bună organizare a lucrărilor am
întâlnit și în ferma horticolă a Coo
perativei Agricole Galicea. Șefa acestei ferme, inginera Maria Po
pescu, ne spune :
— împreună eu mai multi coope
ratori verificăm încă o dată cu
sapele dacă au mal rămas cartofi în
cuiburi. Și. după cum vedeți, de pe
zece rînduri, cite am rectificat, am
reușit să mal adunăm citeva coșuri
bune. Făcind acest lucru, am obți
nut o producție bună, sltuindu-ne

pînă acum, după cite am aflat, pe
uny1i dintre locurile fruntașe pe
județ. Recolta bună nu ne îngăduie
sa facem rabat la calitate, ci ne obligă sa stringent tot ceea ce ne
oteră cimpul. In fond, este vorba'
de munca noastră, de roadele care
trebuie să răsplătească pe deplin
eforturile cooperatorilor.
In raidul întreprins prin mal
multe unităti agricole din consiliile
agroindustriale Păușești-Măglaș, Băbeni, Lădești, Drăgășanl și Berbești
am avut prilejul să facem șl o con
statare care, după opinia noastră,
reprezintă o inițiativă cu reale vir
tuți de generalizare. înainte de re
coltarea cartofilor, echipe speciaie
de cooperatori cosesc, string și
transportă în bazele furajere întrea
ga masă vegetativă care, o dată ajunsă în depozitele de nutrețuri ale
fermelor zootehnice, este imediat
lnsilozată în amestec cu paie. Nu
mai în cooperativele agricole Olamu.
Dragoești, Băbeni, Lădești și Lăpușata, de exemplu, au fost lnsilozate.
pe această cale, între 300 și 700 tone
de furaje.
Nu este mal puțin adevărat Insă
că. in teren, am întâlnit și unele ca
zuri de irosire inutilă a forței de
muncă. In mai multe cooperative
agricole, bunăoară, după recoltare,
cartofii erau transportați in curțile
fermelor și abia acolo erau sortați.
Or, acest mod de lucru presupune
Încărcări și descărcări duble, risipă
de carburanți, pierdere de timp. De
asemenea, nu peste tot se respectă
măsura stabilită de comandamentul
județean pentru coordonarea lucră
rilor agricole privind preluarea de
către consumatorii colectivi, direct
din unităti. a cantităților de cartofi
repartizate, aceștia așteptând, ca și
în anii precedent!, să apeleze mai
târziu la depozitele Întreprinderii
județene de legume și fructe, deși
le sint asigurate acum posibilități
reale de a insiloza din vreme. în
propriile depozite și cu cheltuieli
minime, necesarul de cartofi pentru
perioada de iarnă și primăvară.

L. CIUBOTARU
Ioan STANCIU

corespondentul „Scîntell"
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Festivalul național „Cîntarea României" - cadru optim de
dezvoltare a spiritului creator, de afirmare a valorilor

PUTERNICĂ STIMULARE
A CREAȚIEI ȘTIINȚIFICE ORIGINALE

Un Ioc central în cadrul „Expo
ziției republicane a creației tehni
co-științifice, literar-artistice, de
artă populară și artă plastică", or
ganizată cu prilejul încheierii ce
lei de-a VII-a ediții a Festivalului
național „Cîntarea României", il
ocupă creația științifică și tehnică.
Iar acest lucru nu este deloc întîmplător. Anii edificării socialiste
s-au identificat grăitor cu desfășu
rările ample, spectaculoase, ale unei
perioade de excepțională revoluțio
nare prin știință a tuturor dome
niilor de activitate, cu exigențele
unui proces de tot mai rapidă în
noire a structurilor economiei, cu
un ritm fără precedent în introdu
cerea noului științific și tehnolo
gic. Sînt aproape două dece
nii si jumătate de cînd. prin
atenta si lucida prospectare a
viitorului. prin judicioasa si
profunda reevaluare a poten
țialului creator al poporului nostru,
tovarășul Nicolae Ceaușescu avea
să încredințeze științei nobila mi
siune de a anticipa și pregăti cu o
clipă mai devreme toate realizările
de ordin practic, toate proiectele
activității economice. In acest de
plin acord cu viata Șl dezideratele
economiei naționale știința a căpă
tat statutul de factor primordial
al progresului societății, de adevă
rată forță de producție. Cu coro
larul firesc — veritabil Imperativ
— al orientării Întregii creații ști
ințifice și tehnice spre obiectivele
prioritare ale dezvoltării economica
și sociale, dinamlzind șl valorificînd optim propriul potențial de
creație, conectîndu-1 la întregul
efort de Înnoire și modernizare, la
exigențele imediata șl de perspec
tivă ale economiei. întreaga acti
vitate de cercetare științifică, an
samblul marilor programe existen
te in acest domeniu, coordonate șl
conduse în mod direct de tovarășa
academician doctor Inginer Elena
Ceaușescu, președintele Consiliului
Național al Științei și învățămân
tului, pun un accent deosebit pe
conlucrarea efectivă și tot mai
strinsă a frontului științific cu
acest ingenios și Inspirat creator
colectiv — făuritorii bunurilor ma
teriale — această conlucrare con
stituind nu numai o latură esen
țială a integrării științei cu pro
ducția, dar și una din cele mai si
gure și eficiente căi de rezolvare
a marilor probleme care se pun In
fața activității științifice.
Festivalul național „Cîntarea
României" — prestigios amfiteatru
al muncii și creației științifice de
masă, al creației cultural-artistice —
confirmă strălucit eficienta acestei
mobilizatoare strategii, de largă
și consecventă valorificare a ener
giei, inteligentei și inventivității
colectivelor de oameni ai mun
cii. Cu fiecare nouă ediție
festivalul a confirmat recep
tiva orientare a acestor crea
tori — care încetează a mai fl
anonimi — spre obiectivele și pro
gramele prioritare ale actualei
etape ; sporirea rezervelor de ma
terii prime și energetice, exploa
tarea lor mai rațională, organiza
rea și modernizarea producției in
•copul
creșterii
productivității
muncii, ridicării calității produse
lor, pentru găsirea celor mal efi
ciente soluții de reducere a con
sumurilor, materiale și de energie.
Așa cum relevă cu convingere
datele de bilanț, prezentate în cadrul expoziției, cea de-a VII-a
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13,00
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Telex
La sftrșit de (Iptlmtnl
săptămlna politica
Închiderea programului

cinema
■ Martori dispăruți — 17; 10. Fiul
stelelor — 9; 11; 18; 15: DOINA
(16 35 38)
• Maria șl marea I STUDIO (50 53 13)
— 10; 12,30; 15; 17
• Flori de gheată I FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• o vară cu Mara : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; ÎS
• Artista, dolarii șl ardelenii : AU
RORA (35 04 66) — 8; 11; 13; 15; 17; 19
• Cucoana Chlrița : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Secretul lut Nemesis I FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17: 19
• De la literatură la film t PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15
• Norocoasa: TIMPURI NOI (15 6110)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Atenție, stmbătă filmăm!: LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Unde este un „nofelet" 7 : VIC
TORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Nava Iul
Yang :
FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17: 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17;

ediție a Festivalului național
„Cîntarea României" a fost, din
punctul de vedere al creației tehnico-științifice, cea mai fructuoasă
dintre toate edițiile anterioare,
fapt ce ilustrează amploarea pe
care a luat-o activitatea de crea
ție în întreaga țară. La actuala
ediție a festivalului și-au înscris
eforturile de gindire creatoare,
pentru rezolvarea unor teme tehnico-științlfice, aproape 3 milioane
de oameni ai muncii din întreprin
deri, unități agricole, de cercetare
și proiectare, precum și elevi, studenți și cadre didactice. Revelator
pentru climatul deschis și fertil.

de Cercetări Chimice, In colabo
rare cu specialiștii din combina
tele chimice și petrochimice, au
fost elaborate și aplicate in ulti
mii doi ani importante tehnologii
originale care au permis, printre
altele, realizarea în țara noastră a
cauciucului poliizoprenic și a celui
polibutadienic, a unor terpolimeri,
plastifianți, poliesteri, polimeri
sulfidici și a altor produse situate
la cel mai înalt nivel mondial. De
altfel, după cum reiese din datele
prezentate pe panourile expoziției,
în această perioadă industria chi
mică și petrochimică, ca urmare a
efortului propriu de cercetare, a

Pe marginea expoziției de la Muzeul de Artă
al Republicii Socialiste România
ce a asigurat afirmarea inițiative
lor creatoare ale participanților,
este faptul că, în cadrul acestei
competiții, au fost rezolvate peste
293 000 de teme de cercetare. S-a
obținut astfel un spor de producție
de peste 53 miliarde lei, o redu
cere a cheltuielilor de producție da
18 miliarde lei, o creștere a expor
tului de peste 14,6 miliarde lei și
o reducere a efortului valutar da
15 miliarde lei. In cei doi ani. pe
parcursul cărora s-a desfășurat
recenta ediție, efectele activității
de creație științifică șl tehnică
s-au materializat — așa cum se
arată pe panourile din expoziție —,
printre altele, in introducerea in
fabricație a peste 4 800 mașini, uti
laje, instalații și aparate noi, aproape 1 700 de noi materiale și
1039 bunuri de consum, fiind
aplicate peste 4 400 de sisteme de
mecanizare și automatizare. Au
fost brevetate și aplicate in aceas
tă perioadă 12 926 de invenții. Toa
te acestea atestă angajarea fermă
a participanților la introducerea pe
scară largă a progresului tehnic
în toate ramurile, la Înfăptuirea
revoluției tehnico-știlnțifice și a
noii revoluții agrare, sprijinul re
marcabil de care a beneficiat și
beneficiază activitatea de creație
științifică și tehnică de masă din
partea tovarășei Elena Ceaușescu,
savant de largă recunoaștere in
ternațională, care, prin strălucitul
său exemplu de muncă și de via
ță, a imprimat în acest domeniu
de activitate încredere in forțele
proprii, o nouă calitate a actului
de creație.
Date semnificative Înfățișează aportul creației tehnico-științifice
la soluționarea unor probleme de
bază din diferite ramuri și sectoa
re ale economiei naționale, la în
făptuirea amplului program de or
ganizare și modernizare a proce
selor de producție, vastă acțiune,
ce se desfășoară de aproape trei
ani, în întreaga țară, declanșată la
inițiativa secretarului general al
partidului. Pe panouri și prin ex
ponate sint prezentate astfel reali
zări de ultimă oră în majoritatea
domeniilor de activitate, produse
și tehnologii cu performanțe tot
mai ridicate, la nivelul mondial.
In sectorul rezervat chimiei și pe
trochimiei se evidențiază, bunăoa
ră, faptul că sub directa conducere
de Înaltă competență a tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, in unitățile Institutului

19,00 Telejurnal
19,25 Sub tricolor, sub roșu steag. Ver
suri patriotice, revoluționare
19,40 Teleenciclopedia
20,10 Concursul de creație șl interpre
tare de muzică ușoară româneas
că — Mamaia '89
31,03 Film artistic. „Ocolul
.
*
Producția
a studiourilor bulgara
33,20 Telejurnal

19, CIULEȘTI (17 15 46) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• împăcarea t BUZEȘTI (50 43 58) —
15; 17; 19
• Un weekend neobișnuit t VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Hagl Tudose — 18; (sala Am
fiteatru) : Cineva te iubește — 13;
(sala Atelier) : Autograf — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : o femeie
drăguța eu • floare șl ferestre spre
Nord — 18,30
• Teatrul Foarte Mie (14 09 05) :
Bătrina șl hoțul — 19
• Teatrul „Nottara
*
(59 31 03, sala
Magheru) : Scaplno — 18
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 72 34): Solnes, constructorul — 18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna*
se
(15 56 78, grădina Boema) : Bună
seara. Boema ! — 19
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00, la Grădina de vară
„23 August") : Melodii de neuitat
— 18
• Teatrul „Țăndărică
*
(15 23 77, sala
Victoria) : Ileana Slnzlana — 11

realizat un grad de înnoire a pro
ducției de peste 36 la sută.
Remarcabile succese a înregis
trat activitatea de creație științifi
că și tehnologică și în celelalte
sectoare de activitate. în sectorul
industriei extractive atrage aten
ția vizitatorilor complexul mecani
zat de abataj CMA-2S pentru ex
ploatările subterane de lignit, a că
rui eficiență economică se situează
la 12 milioane lei anual ; în me
talurgie sînt prezentate, ca rod al
creației tehnico-științifice origi
nale, noi tehnologii de elaborare a
oțelului, cu performanțe superioa
re în planul calității produselor
sau a consumurilor de materiale și
energie ; construcția de mașini este
prezentă, la rîndul ei, cu tehno
logii’ neconvenționale de prelu
crare a metalului, cu sisteme fle
xibile de producție, cu instalații
de control nedistructiv ce au pro
ductivități «uperioare.
Oglindind tot ce s-a realizat mă
reț și durabil, pe întreg cuprinsul
patriei, în domeniul creației știin
țifice și tehnice, expoziția face o
dată mai mult dovada că valorifi
carea optimă a „materiei prime" pe
care o reprezintă inteligența, crea
tivitatea umană, constituie la ora
actuală principala resursă a mo
dernizării, că promovarea neabă
tută a cuceririlor noii revoluții
științifico-tehnice este suportul

hotărîtor, definitoriu al acestei ac
țiuni de mare interes național.
Prezentînd remarcabile înfăptuiri
ale acestui timp glorios, legate
nemijlocit de fapta și gindirea re
voluționară ale ilustrului conducă
tor al partidului și statului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, expo
ziția pune, de asemenea, în evi
dență faptul că, la ora actuală,
economia națională dispune de un
important potențial tehnic și de
creație, care permite să se țină
pasul cu cele mai noi realizări pe
plan mondial. Trăim o epocă ex
trem de grăbită. Ne aflăm, practic,
într-o veritabilă competiție cu
timpul, în care ciștigă cel care a
gîndit mai bine și a aplicat mai
repede rezultatele acestui efort
Dacă luăm în calcul cifrele de bi
lanț ale celei de-a VII-a ediții a
Festivalului național „Cîntarea
României", constatăm că la mai
puțin de patru minute este rezol
vată o temă de cercetare, la 4 ore
se realizează o nouă tehnologie, la
fiecare aproape 2 ore ia naștere
un nou produs. Poate că niciodată
ca în acești ani omul de inițiativă
nu a avut atâtea mijloace în spri
jinul înnoirii și perfecționării, cu
o eficiență matematic calculată.
Este o bătălie pe care sîntem inte
resați cu toții să o cîștigăm, deoa
rece de aceasta depinde ridicarea
pe noi trepte de progres a pa
triei, a calității vieții fiecăruia.
Cea de-a VII-a ediție a Festiva
lului național „Cintarea Româ
niei" înfățișează avîntul luat de
creația științifică și tehnică origi
nală a țării, stimulată de partici
parea in masă a creatorilor, feno
men social necunoscut în istoria
țării, care demonstrează forța de
gîndire novatoare a poporului
român. Sigur, cei peste 3 milioane
de participant reprezintă un nu
măr impresionant. Dar mal impre
sionant apare aspectul uman al
acestei prezențe : autentica dorin
ță de masă care exprimă cumulul
dorințelor individuale de a contri
bui, fiecare la locul său de acti
vitate, cu mintea sa, la dezvol
tarea economică a țării, la creș
terea venitului național și ridi
carea pe această cale a nivelului
da trai al poporului.

Vlaicu RADU

IAȘI : „Trandafir de la Moldova"
în stațiunea balneară Strunga
din județul Iași a avut loc cea
de-a 23-a ediție a tradiționalei
sărbători folclorice „Trandafir de
la Moldova", amplă manifestare
cultural-artlstlcă
interjudețeană,
organizată în cadrul Festivalului
național „Cîntarea României". Au
fost susținute spectacole artistice
de către formații folclorice din ju
dețele Bistrița-Năsăud. Brăila. Că
lărași. Constanța. Cluj. Dolj, Giur
giu. Neamț. Olt. Sibiu. Suceava.
Vaslui și Iași. Fiecare ansamblu
și formație prezente in concurs a
prezentat pe scene special amena-jate în aer liber cele mal frumoase
cîntece și dansuri populare specifi
ce zonei, datini și obiceiuri stră-

moșești, programe pentru tarafuri
și orchestre, pentru soliști vocali
și instrumentiști. Actuala ediție a
reunit, de asemenea, folcloriști si
etnografi, muzicieni si cadre didac
tice din învățămîntul superior
muzical, dirijori, instructori și ac
tiviști culturali, alti reprezentant)
ai mișcării cultural-artistice din
întreaga tară, care au dezbătut
probleme ale dezvoltării mișcării
artistice de masă și ale creației
populare. Au fost organizate, tot
odată. expoziții de artă plastică și
obiecte de artizanat, parăzi ale
costumelor populare, alte manifes
tări cultural-educative. (Manoîe
Corcaci).

TULCEA : Expoziție permanentă de artă populară
în municipiul Tulcea a fost
inaugurată in noul sediu al secției
de etnografie a Muzeului „Delta
Dunării" o expoziție permanentă
de artă populară. Ilustrind moște
nirile spirituale din acest colț de
tară, frumoasele costume popu
lare din zona Dunării de Jos, șter
garele, covoarele cu motive folclo

rice, celelalte elemente decorative
și arhitecturale expuse, caracteris
tice satului nord-dobrogean, stau
mărturie legăturilor de suflet dintre
arta populară a Dobrogei și cea
din întreaga țară, unității de sim
țire și creație a poporului român
de-a lungul istoriei sale. (Adrian
Vasile).

Invățămînt modern, novator,
eficient
Consfătuirile cadrelor didactice
din învățămîntul preșcolar, primar,
gimnazial, liceal, profesional și de
maiștri, prevăzute să se desfășoare
în acest an în perioada 8—9 septem
brie, iar cele ale cadrelor didactice
care predau științele sociale, între
11—12 sau 13—14 septembrie, sînt
chemate să constituie tot atîtea
momente de bilanț și de eva
luare
sistematică,
a
întregii
activități din invățămînt, să de
limiteze și să popularizeze ex
periențele valoroase din domeniul educării multilaterale a tinerelor ge
nerații, al formării acestora în cultul
muncii, al creației, al iubirii nestinse
de țară. Consfătuirilor le revine în
datorirea fundamentală să efectueze
analiza temeinică, multilaterală a
modulul în care exigențele noi, su
perioare, specifice întregii noastre
dezvoltări
economico-sociale,
își
găsesc împlinirea
în procesul de
pregătire a forței de muncă, in con
lucrarea dintre unitățile de învățămînt, de cercetare și de producție,
dintre școală și familie. Urmărind
consecvent asemenea obiective, con
sfătuirile au totodată menirea ca, In
climatul democrației noastre socia
liste, să dezbată temeinic, în spirit
critic și autocritic, căile șl metodele
perfecționării necontenite a Întregii
activități educative desfășurate în
școlile noastre.
Ca atare, consfătuirile cadre
lor didactice au fost organizate și se
desfășoară în climatul efervescent
al dezbaterii în întregul popor și
partid a Tezelor și proiectului Programului-Directivă pentru Congresul
al XIV-lea al partidului. al
orientărilor și sarcinilor cuprinse
In cuvîntările conducătorului parti
dului și statului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Din această am
plă perspectivă, consfătuirile ca
drelor didactice. organizate pe
centre (municipii. orașe. grupe
de comune), în ședințe plenare și pe
secții (specialități), examinează ac
tivitatea desfășurată în anul de
învățămint 1988—1989, concretized,
pe această bază, sarcinile ce revin
școlii în apropiatul an de învățămînt pentru pregătirea forței de
muncă în lumina exigențelor noii
etape de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate în
România, ale revoluției științifice șl
tehnice contemporane, ale noii re
voluții agrare din țara noastră,
precum și ale celor mai înalte valori
de cultură românești și universale.
Este neîndoielnic că tematica de
referință din desfășurarea consfătui
rilor — obiectivul lor esențial și de
cea mai amplă perspectivă, însăși
motivația lor actuală — se identifică
în creșterea calitativă a procesului
de Invățămînt. Anul 1990. an în
care are loc generalizarea tnvățămîntulul românesc de 12 ani,
se cere a fi anul unul salt
calitativ generalizat în
dome
niul pregătirii și al perfecționării
întregii forțe de muncă din România.
Dezvoltarea intensivă a tuturor ra
murilor economiei naționale, statu
area celui mai înalt grad de calitate
ca adevărata identitate a produselor
românești, posibilitatea, la îndemina
oricărui tlnăr din România, de a
urma ciclul complet al învățămîntulul liceal presupun și, ca atare, fac
imperios necesare un grad sporit de

calitate în Întreaga viață școlară, o
pregătire superioară, o ținută de
înalt prestigiu social pentru întregul
nostru
invățămînt.
înflăcărată
chemare
rostită
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia
„cea mai puternică forță este aceea
a științei, a culturii, a învățămintului — și un popor cu o înaltă cul
tură, înarmat cu o înaltă știință în
toate domeniile va deveni o putere
mare pe Pămînt ! Trebuie ca și
România, poporul nostru să devină,
in domeniul științei, invățămintului,
culturii, un popor puternic, o mare
putere a științei și culturii !", are
valoare de îndreptar pentru tot ce
înseamnă instituție de educație și
învățămint din România, pentru în
tregul spirit de autodepășire prin
cunoaștere și forță morală care în
suflețește poporul român, pentru tot
ce înseamnă aspirație și ideal in
spațiul cultural românesc. Ca atare,
Întregul proces de învățămint și

Consfătuirile
cadrelor
didactice
ținuta fiecărei discipline școlare în
parte sint analizate în consfătui
rile cadrelor didactice din perspec
tiva contribuției la sporirea conținu
tului de idei, la creșterea valorii ști
ințifice și educative a informației
utilizate în învățămîntul de toate
gradele, la aplicarea pe scară largă
a metodelor superioare de predareînvățare, a modalităților de evaluare
științifică a progresului școlar, in
strinsă concordanță cu cerințele dez
voltării generale a țării. Strinsă
conlucrare a școlii cu cercetarea ști
ințifică și producția creează premise
le conectării conținutului învățămintului la uriașele descoperiri ale ști
inței și tehnicii contemporane,
stimulează creația didactică și favo
rizează aplicarea în practică a nu
meroaselor descoperiri științifice
care apar sistematic în spațiul vieții
școlare și universitare. In desfășu
rarea acestui proces, rolul cadrului
didactic, al personalității sale spo
rește cu atît mai mult cu cit bogatul
tezaur al gîndirii contemporane, în
vățămintele activității practico-sociale, descoperirile cele mai noi din
fiecare domeniu, spre a fi pe deplin
accesibile școlii, se cer structurate
și sistematizate în adevăruri limpezi
și convingătoare care să poată fi
asimilate ușor și cu plăcere de fie
care tinăr, să-i catalizeze personali
tatea creatoare, să-1 facă capabil de
cele mai Înalte performanțe. Ca
atare, problematica supusă dezbate
rii actualelor consfătuiri, si anume
„Programul activităților prevăzute
pentru anul școlar 1989—1990 privind
perfecționarea pregătirii politicoideologice, profesionale și metodice
a cadrelor didactice", cit șl dezbate
rea temei „Perfecționarea continuă
a activității de îndrumare și control
a procesului instructiv-educativ,
sporirea eficienței activității organi
zatorice și politico-educative desfă
șurate de organele colective de con-

ducere ale unităților de Invățămînt,
întărirea răspunderii, a ordinii și
disciplinei" solicită ca, în locul unor
eventuale aprecieri generale, fără o
marcată tangență la realitatea con
cretă dintr-o școală sau alta, să fie
alcătuita din măsuri și obiectiva
concrete, riguros eșalonate în timp,
care să antreneze întreaga viață a
școlii, să-i mobilizeze, sub conduce
rea organizațiilor de partid, pe în
vățători și pe profesori, pe elevi șl
părinți, pe reprezentanții unităților
de producție și de cercetare, cu care
școlile conlucrează activ, într-un
amplu front educațional, cu răsfringeri multiple și durabile sub raport
social. îndeosebi tineretul este
chemat ca In noul an de învățămint
să-și mobilizeze forțele pentru a-sl
însuși profund disciplinele funda
mentale si tehnologice într-un profil
larg.
Apropiata generalizare a învăță
mântului de 12 ani va inaugura o
etapă de profunde prefaceri tocmai
prin faptul că întreaga forță de
muncă din România va beneficia,
treptat, de pregătirea liceală ca de o
bază minimă și, drept urmare,
această etapă se cere temeinic pre
gătită încă de pe acum prin măsuri
care să asigure, concomitent, crește
rea exigentei școlare și universitare,
punerea în valoare a întregului po
tențial de autopregătire și de creație
al tinerelor generații, utilizarea su
perioară a bazei materiale a învățămîntului, sporită neîncetat, inclu
siv prin folosirea celor mai noi
achiziții științifice și tehnice din
sfera unităților de producție și de
cercetare, unde elevii și studenții
efectuează succesive programe de
pregătire practică.
Consfătuirile din acest an alo
cadrelor didactice sînt chemate, tot
odată, să analizeze modalitățile de
sporire a influenței educative spe
cifice școlii, să evidențieze legătu
rile profunde șl permanente dintre
competenta profesională, ca înaltă
capacitate de muncă, de creație, și
spiritul patriotic, revoluționar, în
țeles ca larg orizont de gindire, da
cultură și ca hotărire nestrămutată
de a face totul pentru măreția și
prestigiul patriei noastre. Dezbaterile
și programele de măsuri adoptate
pot să se constituie într-un nou și
puternic impuls pentru ca fiecare
unitate șl disciplină școlară să exer
cite o puternică influență modela
toare, să acționeze ca factor de uni
ficare a eforturilor educative des
fășurate în toate sectoarele activi
tății social-economice și culturale
din patria noastră. Iar condiția de
prim ordin a reușitei se identifică
în adoptarea unei poziții combative
față de lipsurile de orice natură, a
unei atitudini intransigente față da
mediocritate, formalism șl față de
cocoloșirea lipsurilor.
Sub toate aceste raporturi, tema
tica orientativă elaborată la nivelul
ministerului da specialitate și difu
zată inspectoratelor școlara județene
conține îndrumări și sugestii dintre
cele mai fertile pentru ca fiecare
asemenea consfătuire să constituia
un moment de referință în situarea
apropiatului an de invățămînt pa
coordonatele perfecționărilor calita
tive.

Mesajul etic
al filmului pentru tineret
Pe genericele filmelor
artistica românești ale ul
timului an (aspect cara
s-a reflectat și in selecția
„Galei filmelor pentru ti
neret" de la Costinești —
ediția a Xll-a) am regăsit
cineaști cunoscuți și apreciați, care (cu unele ex
cepții) nu au dezmințit
speranțele investite in ei
de către publicul cinefil.
Astfel, la capitolul regie,
scenariu, am întîlnit nume
le lui Andrei Blaier și Dan
Pița, Ion Băieșu. Printre
actorii cu roluri de referin
ță s-au aflat Ștefan Iordache (interpretul lui Șerban Saru Sinești in „Cel
ce plătesc cu viața" pentru
care a obținut Premiul de
interpretare) și al lui
Lai Cantacuzln in „Noiem
brie, ultimul bal"), Ovidiu
Iuliu Moldovan și Ileana
Predescu (protagoniști în
„Flori de gheață"), Dan
Nasta, Sergiu Tudose ș.a.
Lor li s-au adăugat crea
tori care aparțin generației
tinere — ne gîndim la Anghel Mora (in dubla ipos
tază de scenarist și regizor)
și la Șerban Marinescu (allat cu „Cei ce plătesc cu
viața" — pentru care a dobîndit Premiul de regie, la
al treilea film, după „Moa
ra lui Călifar" și „Domni
șoara Aurica"), la actori ca
Adrian Pintea, Gheorghe
Visu, Anda Onesa, Marcel
Iureș ș.a.
Constatind absența altor
creatori care au dat de
mult dovada resurselor lor
în direcția unor realizări da
substanță și de certă va
loare artistică (să sperăm
că aceștia vor fi, vor pu
tea fi mai activi pe viitor,
beneficiind de solicitări pe
măsura talentului), să ob
servăm că în producția
noastră recentă de filma
și-au făcut o apariție no
tabilă mai multe nume not
„Autostop" propune de
butul in filmul artistic (de
scurtmetraj), după uceni
cia in preajma maeștrilor,
a trei tineri regizori (tot la
prima afirmare în dome
niu aflîndu-se și autoarea
a două dintre scenarii : Lelia Munteanu). Un debut
concludent In măsura in
care propunerile textelor
(distinse, după cum am în
țeles, Ia un concurs) au
fost și au rămas ofertante.
„Fără lumini de poziție",
primul din tripticul „Au
tostop", pare a aduce in
atenție o întilnire după
ani in care șocul revederii
este depășit de cel al opo
ziției pe care El o face, relevînd punctele vulnerabi
le, proiectului Ei. Mai mult
decit o confruntare mora
lă, filmul propune o ur

măriră (la propriu), eroii
alergind unul după altul,
pierzînd și oprind trenul,
făcind autostopul, urcind și
coborind in peisajul ani
mat sau nu de cirezi de
vite etc. Mihnea Columbeanu este evident preocu
pat să compenseze caracte
rul prea vag al conflictului
prin recrearea atmosferei
din tren (cu pitorescul,
grotescul și chiar mărgini
rea insistent subliniată a
unor pasageri, care repetă,
oricum, pină la sațietatea
noastră, o poveste stupidă)
și mai ales prin potența
rea tensiunii întâlnirilor,
„rătăcirilor" șl peregrină
rilor, ca și prin amplifica
rea elementelor de sus
pans ; după cum o altă
tentativă de dezvoltare, îm
bogățire a tramei este
montarea alternativă a
planului, să zicem real, cu
unul mental, subiectiv. Atare demersuri nu devin
din păcate salvatoare, na
rațiunea rămine enigmati
că, mizanscena cursei cu
obstacole pare forțată, su
pralicitată artificial.
„Premiul" aduce în atenție un gest de genero
zitate umană, cu atît mai
frumos cu cit implică no
blețea unei renunțări (pro
tagonistele
sint
două
concurente la o olimpiadă
profesională, dintre care
una acceptă să renunțe la
„start" pentru a putea fi
în preajma rivalei ei —
„pe care a cunoscut-o Intimplător, pe drum — care
naște prematur). Ceea ce
reținem din filmul regizat
de Radu Caranfil este, în
primul rînd, fructificarea
pigmentului comic în sine,
dar mai ales cu valoare de
a aduce un element de va
rietate și a crea termeni
de contrast (cu modularea
unor stări, a unor ritmuri),
personajul chelnăriței (care
se întreabă „cite olimpiezi
sint", bovarizînd cu gîndul
la romanele și filmele „de
senzație", dar avînd și in
tuiția unei sărăcii interioa
re) fiind din categoria ce
lor care se rețin.
„Podul" recreează într-un
chip mai incitant metaforic
cîteva întâlniri semnifica
tive. Cea mai revelatoare
— un fel de întilnire de
gradul III I — fiind aceea
cu un anticar, care (cu un
echipaj pe cit de insolit, pe
atît de semnificativ sim
bolic) înaintează lent —
cu mult calm, in contrast
flagrant cu iureșul, „fugi
le", căutările din jur. Un
mesager al situării într-un
timp care nu se grăbește,
timp etern, dar și actual
(cum ne-o arată tranzisto
rul 1). Un purtător de va

lori spirituale în care lși
află reazem și din care iși
trage liniștea și puterea
(secvența odihnei cu capul
pe cărți). Un mesager al
împăcării cu sine și lumea
— sub semnul faptei crea
toare, în ordine materială,
dar și spirituală.
Dincolo de insolitul si
tuațiilor, dincolo de unele
aspecte redundante, artifi
cioase, de verbozitatea mo
ralei finale, de aproximati
va osmoză dintre situațiile
tratate in „cheie" rea
listă și cele cu rosturi
vădit simbolice — regi
zorul Valeriu Drăgușanu
recreează sugestiv stările
sufletești care se în
cheagă, forța și expresivi
tatea imaginii făcîndu-se
remarcate in mod deosebit.
Sînt o seamă de aspecte
meritorii în travaliul tine
rilor regizori, în capacita
tea lor de a crea atmosfe
ra, a tensiona conflicte, a
crea stări, a fructifica
unde de umor și mai ales
de lirism, stimulînd medi
tația. Dar și o supralicita
re de efecte (efecte de
mizanscenă, ritm, montaj,
joc actoricesc) ce amin
tesc încă de fllmele-examen de la I.A.T.C. Credem
în acest sens că mai ales
debuturile în film ar tre
bui să beneficieze de sce
narii mai verosimile in da
tele lor realiste, mai decisa
sub aspectul sintaxei me
taforelor, cu mize mal
substanțiale șl mai reali
zata estetic.
Am zice : aproape mal
spectaculos (se pare că așa
se intimplă întotdeauna
cînd este vorba de actori)
este debutul cinematogra
fic al mai multor talente.
Maia Morgenstern („Maria
și marea" și „Cei ce plătesc
cu viața"), iată un nume ca
se impune, cum sa spune,
„de la distanță" și de care,
fără îndoială, „vom mai
auzi" în viitoarele filma
românești. Tînăra actriță,
cu un chip de subtilă mo
bilitate, cu un joc expre
siv, stăpînește, evident, la
nivel de notabilă profesionalitate, mijloacele limba
jului cinematografic. O
problemă da „pregătire", o
problemă de dăruire și
concentrare care se trans
mite în jocul Interiorizat,
în personalitatea cu care
adîncește stări și in care
valorifică replica, înconjurînd-o de tăceri prelungi și
frînturi de gesturi, privire,
mișcare etc. La fel stau
lucrurile cu Teodora Mareș,
care reușește în „O vară
cu Mara", unde îl are ca
partener pe colegul său
(de la la Teatrul din Sfîntu Gheorghe) Lucian Nuță,

portretul unei fete apro
piate ca vârstă, dar dintr-un mediu ce solicită o
fină și bine calculată artă
a compoziției. Apariții pro
mițătoare au mai avut in
filmele de la Costinești și
Gabriela Baciu Negrescu
(mențiune pentru rolul din
„Noiembrie, ultimul bal"),
Marioara Sterian, Natașa
Raab, Mioara Ifrim (în
„Autostop").
în dialogurile de pe pla
jă tinerilor actori li s-au
ridicat probleme interesan
te. Cu atît mal Interesante
cu cît veneau, credem, în
întîmpinarea propriilor lor
frămîntări.
Dincolo da calitatea sce
nariilor, de autenticitatea
problemelor umane pe care
le relevă, factori ce au un
rol important în lansarea
unui talent în conștiința
publică, condiția profesionalității, ca o condiție
„sine qua non", a revenit
ca un laitmotiv. Este un
aspect de reținut, in con
tinuare, in elaborarea $1
mai atentă, și mai judi
cioasă a genericelor, a dis
tribuțiilor. Cu atît mai
mult cu cît lipsa de profesionalitate dovedită con
cret, în secvențe realizate
simplist, în secvențe juca
te stingaci, a dezavantajat
unele filme, frustrîndu-le
de acele prezențe convin
gătoare, prin forța transfi
gurării realiste ori prin ex
presivitatea sugerării unor
stări magice de revelatoa
re aprofundare de sine (ce
rute de un scenariu sau
altul), de acele contribuții
de scenografie, muzică ori
coloană sonoră și nu în ul
timul rînd imagine — care
ar fi contribuit la ridicarea
ștachetei filmelor noastre
artistice. (Ca să nu mal
vorbim de practica distri
buirii excesive în roluri
pentru care aveau atîția
tineri actori dotați, expre
sivi a unor neprofesioniști
al căror har nu s-a probat
în actul filmic I). Apreciind
prezența noilor veniți de
ținută, este necesar ca în
continuare să se întreprin
dă noi pași pentru promo
varea autenticelor valori
artistice. Șansa oferită ti
nerelor talente, șansă con
diționată direct de auten
ticitatea, de forța mesajului
educativ al partiturilor ce
li se oferă este o premisă
hotărîtoare a calității șl
atractivității filmului nos
tru. a capacității lui de a
contribui la educarea civi
că, patriotică, la progresul
spiritual al unor mase din
ce in ce mal largi de spec
tatori.

Natalia STANCU
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Marea sărbătoare națională
a poporului prieten al Republicii
Populare Democrate Coreene
Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea,
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

PHENIAN
primat șl își exprimă sprijinul consecvent și solidarita
tea activă față de lupta neobosită și eforturile perma
nente ale poporului coreean pentru restabilirea unității
naționale, față de propunerile constructive ale Republicii
Populare Democrate Coreene, ale dumneavoastră perso
nal, privind înlăturarea stării de încordare din Peninsula
Coreeană și realizarea reunificării pașnice și indepen
dente a patriei, fără nici un amestec din afară.
Reafirm convingerea că relațiile tradiționale de prie
tenie, colaborare și solidaritate militantă dintre partidele,
țările și popoarele noastre se vor dezvolta continuu, în
spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor și
convorbirilor pe care le-am avut împreună, la București
și Phenian, în interesul edificării noii orînduiri în țările
noastre, al cauzei generale a socialismului, independenței
naționale, progresului și păcii.
Folosesc această ocazie pentru a vă transmite dum
neavoastră și poporului coreean prieten sincere urări de
succese tot mai mari In Înfăptuirea planului septenal
actual, In Înflorirea multilaterală a țării, în realizarea
cît mal grabnică a aspirațiilor supreme ale națiunii co
reene, de reunificare pașnică și independentă a patriei.

Cu ocazia celei de-a 41-a aniversări a creării Republicii
Populare Democrate Coreene, marea sărbătoare a po
porului coreean, în numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al Guvernului Republicii Socia
liste România, al poporului român șl al meu personal,
doresc să vă adresez dumneavoastră, Comitetului Central
al Partidului Muncii din Coreea, Guvernului Republicii
Populare Democrate Coreene și poporului coreean cele
mai calde felicitări și salutări tovărășești.
Expresie a voinței maselor largi populare, crearea Re
publicii Populare Democrate Coreene a constituit un
eveniment de mare însemnătate în îndelungata istorie a
poporului coreean, în lupta sa neobosită pentru eliberarea
națională și socială, pentru construirea unui stat liber șl
independent.
în România sînt bine cunoscute șl se bucură de cea
mai caldă apreciere realizările de seamă ale oamenilor
muncii din Republica Populară Democrată Coreeană, ob
ținute sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, în
frunte cu dumneavoastră, In construcția socialistă a țării,
în dezvoltarea industriei și agriculturii, în ridicarea nive
lului de trai material șl spiritual al întregului popor.
Partidul Comunist Român, România socialistă și-au ex-

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

TELEGRAME
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat
tovarășului Yăng Hiăng Muk, pre
mierul Consiliului Administrativ al
Republicii Populare Democrate Co
reene, o telegramă prin care, în nu
mele guvernului și al său personal,
îi transmite, cu prilejul celei de-a
41-a aniversări a Zilei naționale a
Republicii Populare Democrate Co
reene, cele mai sincere felicitări și
un salut prietenesc, Exprimîndu-se
convingerea că bunele raporturi de
prietenie, colaborare și solidaritate

româno-coreene vor cunoaște în con
tinuare un curs ascendent, în spiri
tul hotărîrilor șl înțelegerilor conve
nite la nivel înalt, în telegramă se
adresează premierului Consiliului
Administrativ urări de succese tot
mai mari în activitatea pe care o des
fășoară pentru prosperitatea țării șl
realizarea nobilei aspirații a poporu
lui coreean de a trăi într-o patria
unită, liberă șl independentă.

★

Cu prilejul celei de-a 41-a aniver
sări a creării Republicii Populare
Democrate Coreene, au adresat tele-

grame de felicitare conducătorilor
instituțiilor similare din această țară
președintele Marii Adunări Naționa
le a Republicii Socialiste România,
ministrul afacerilor externe și mi
nistrul apărării naționale.
Au mai trimis telegrame de felici
tare organizațiilor și instituțiilor si
milare din R.P.D. Coreeană Consi
liul Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, Consiliul
Central al U.G.S.R., Comitetul Cen
tral al U.T.C., alte organizații de
masă și obștești și instituții centrale.

Recepție la Ambasada R. P. D. Coreene
Cu prilejul celei de-a 41-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, ambasado
rul acestei țări la București, Mun
Biong Rok, a oferit, vineri, o re
cepție.

Au luat parte tovarășul Ion Dincă,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-viceprim-ministru al guvernului, mi
niștri, membri ai conducerii Minis
terului Afacerilor Externe, ai altor

ministere și instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, gene
rali și ofițeri, oameni de cultură și
artă, ziariști.
Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați In țara noastră.

ADUNARE FESTIVĂ
La întreprinderea „Autobuzul"
din Capitală a avut loc. vineri, o
adunare festivă dedicată aniversării
proclamării Republicii Populare De
mocrate Coreene, organizată de Co
mitetul Municipal București al
P.C.R. șl Asociația de prietenie româno-careeană.
Au luat parte reprezentanți al
conducerii Ministerului Afacerilor
Externe, activiștii de partid și da
stat, membri al Asociației de priete
nie româno-coreeană, numeroși oa
meni al muncii.
Au fost prezențl membri aî Am
basadei R.P.D. Coreene la București.
în cadrul adunării au luat cuvîntul Toma Gheorghe Iolando. direc
torul întreprinderii, și Mun Biong
Rok, ambasadorul R.P.D. Coreene la
București. Vorbitorii au relevat sem
nificația evenimentului aniversat.

au evocat lupta eroică a poporului
coreean împotriva asupririi străine,
pentru eliberare socială și naționa
lă, pentru crearea R.P.D. Coreene.
Au fost evidențiate, de asemenea,
succesele obținute de oamenii mun
cii din R.P.D. Coreeană, sub condu
cerea partidului, în edificarea noii
societăți, transformările înnoitoare
care au avut loc în cel 41 ani de
construcție socialistă, lupta pentru
realizarea aspirațiilor de reunificare
pașnică și independentă a patriei.
Referindu-se la bunele relații de
prietenie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul
Muncii din Coreea, dintre Republica
Socialistă România și Republica
Populară Democrată Coreeană, vor
bitorii au subliniat rolul fundamen
tal pe care îl au în continua
dezvoltare a acestora Întâlnirile

★

Cu același prilej, atașatul militar
aero și naval al R.P.D. Coreene în
țara noastră, colonel superior Pak
Zi Săk, s-a întîlnit cu militari dintr-o unitate a armatei noastre, că
rora le-a vorbit despre semnifica
ția evenimentului aniversat. Participanții la intilnire au vizionat. o
expoziție de fotografii cu aspecte
din viata și activitatea militarilor
Armatei Populare Coreene și filme
documentare.
(Agerpres)

vremea

IALOMIȚA :
Noi apartamente pentru oamenii muncii
Lucrătorii întreprinderii Antre
priză Construcții Montaj Ialomița
au finalizat și predat beneficiarilor
noi edificii social-edilitare menite
să contribuie la creșterea continuă
a condițiilor de viață ale celor ce
muncesc șl trăiesc In această parte
de țară. în noile cartiere „23 Au
gust" șl „Cuza Vodă" din munici
piul Slobozia au fost date în folo
sință noi apartamente cu confort
sporit, la parterul cărora s-au amenajat magazine cu spații comer
ciale modern utilate și secții de
prestări servicii. Trăiesc bucuria
mutării In case noi, cu o arhitec

șl convorbirile dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim
Ir Sen, înțelegerile convenite cu
aceste prilejuri, care au contribuit
■la adîncirea și diversificarea con
lucrării bilaterale, în folosul reci
proc, al cauzei păcii și socialis
mului.
,

tură In care esteticul se Îmbină
armonios cu utilul, familii de mun
citori șl specialiști de la Combi
natul Chimic, Filatura de Bumbac,
din alte Întreprinderi șl instituții
din reședința județului Ialomița.
De asemenea. In orașele Fetești,
Urziceni șl Țăndărel, precum șl in
Stațiunea balneară Amara au fost
date In folosință 245 apartamente,
iar in mai multe comune au fost
construite șl recepționate pentru
specialiștii din agricultură și din
alte sectoare de activitate noi apartamente confortabile. (Mihai
Vișoiu).

Prognoza meteorologică pentru Inter
valul s septembrie, ora 20 — 12 sep
tembrie, ora 20. In țară : Vremea se
va Încălzi ușor șl treptat, Iar cerul va
fi temporar noros. Vor cădea ploi ce
vor avea șl caracter de aversă, pe
alocuri, la începutul Intervalului în
centrul șl sud-estul țării, apoi șl în
sud-vest șl Izolate, în celelalte regiuni.
Vîntul va sufla slab pînă la moderat.
Temperaturile minime, nocturne, vor
fi cuprinse între 7 și 17 grade, ușor mal
coborîte In depresiunile intramontane
Ia începutul intervalului, cele maxime,
diurne, se vor situa intre 18 șl 28 de
grade. In București : Vremea se va În
călzi ușor șl treptat, iar cerul va fi
temporar noros. Trecător va mal ploua
la începutul intervalului. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 11
șl 14 grade, cele maxime între 23 șl 27
de grade.

DE LA CASA DE ECONOMII Șl CONSEMNAȚIUNI
Concurs de creație grafică
pe tema economiei
în rindul elevilor

în scopul stimulării creației gra
fice pe tema economiei în rindul
elevilor, Casa de Economii și Consemnațiunl, în colaborare cu Mi
nisterul Educației șl Invățămlntului. Comitetul Central al Uniunii
Tineretului Comunist, Consiliul
Național al Organizației Pionieri
lor și Uniunea Artiștilor Plastici
organizează cu prilejul „Săptămînii economiei", 25—31 octombrie
1989, cea de-a Xll-a ediție a con
cursului da artă plastică in rindul
elevilor.
Concursul are ea temă : „Econo
misirea la C.E.C. — foloasele per
sonale și generale ale actului eco
nomisirii", la acesta puțind să par
ticipe elevi de la toate liceele șl
școlile din tară. îndeosebi elevi
din școlile cu program suplimentar
de artă, ca șl elevi care frecven
tează cercurile de artă plastică din
cadrul caselor de cultură ale tine
retului sau ale pionierilor șl șoi
milor patriei.
Concurenții pot prezenta urmă
toarele genuri de lucrări :
— machete de afișe, fotomontaje:
— desene și alte lucrări plastice.
Machetele de afișe si de foto
montaje se vor prezenta in forma
tele adecvat* acestor genuri de
materiale.
Concurenții pot prezenta un nu
măr nelimitat de lucrări din genu
rile menționate mai sus. Nu se ad
mit în concurs lucrări care au fost
tipărite anterior sau au fost pre
zentate la alte concursuri și expo
ziții.
După preselecția lucrărilor la ni
velul județelor și al municipiului
București, acestea se depun la
Centrala Casei de Economii șl

Consemnatiuni. București, Calea
Victoriei nr. 13, sectorul 3, pînă la
data de 16 octombrie 1989.
Casa de Economii și Consemna
tiuni va acorda premii si mențiuni
pentru cele mal bune lucrări.
Ministerul Educației și învățămîntului, Comitetul Central al
Uniunii Tineretului Comunist. Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor și Uniunea Artiștilor Plas
tici vor acorda premii speciale.
Premiile se vor acorda de către
un juriu format din reprezentant!
ai tuturor instituțiilor organizatoa
re. De asemenea, juriul va selec
ționa și lucrările pe tema econo
miei, care se vor prezenta in ca
drul expoziției ce se va organiza
în Capitală, în holul Palatului
C.E.C., cu prilejul „Zilei elevului
econom" — 26 octombrie 1989.
• Informații suplimentare privind
organizarea concursului se pot ob
ține de la Centrala Casei de Eco
nomii și Consemnatiuni. telefon:
13 38 12/181-. 185.
Concurs de afișe
pe tema economiei

în scopul stimulării creației gra
fice pe tema economiei și pentru
realizarea unor afișe de populari
zare a ideii și avantajelor econo
misirii la C.E.C. cît mal sugestive,
Casa de Economii și Consemnatiuni.
în colaborare cu Uniunea Artiștilor
Plastici, organizează, cu prilejul
„Săptăminii economiei" — 1989, cea
de-a XXI-a ediție a concursului da
afișe cu tema : „Avantajele econo
misirii la C.E.C.".
Concursul este deschis tuturor
participantilor, membri sau ne
membri ai Uniunii Artiștilor Plas
tici.
Lucrările pentru concurs se vor
prezenta În formatul 70X 100 cm,

numai cașerate, și vor fi astfel rea
lizate încît să permită tipărirea lor
în maximum șase culori.
Pentru cele mai bune afișe, Casa
de Economii și Consemnatiuni acordă următoarele premii : Pre
miul I : un libret de economii cu
dobîndă, cu o depunere de 5 000 de
lei ; Premiul II : un libret de eco
nomii cu dobîndă, cu o depunere
de 3 500 de lei ; Premiul III : un
libret de economii cu dobîndă, cu
o depunere de 2 000 de lei ; două
mențiuni constînd în librete de economii cu dobîndă cu o depunere
de 1 500 de lei fiecare.
Afișele pentru concurs se vor ex
pedia pînă la data de 16 octombrie
a.c. (data poștei) pe adresa : Casa
de Economii și Consemnatiuni,
București, Calea Victoriei nr. 13. Afișele se vor preda împreună cu un
plic închis, pe care se va menționa
același moto înscris și pe spatele afișului. în plic se va Introduce o
coală de hîrtie pe care se va men
ționa, de asemenea, motoul înscris
pe spatele afișului, precum și nu
mele, prenumele și adresa exactă a
autorului.
Casa de Economii șl Consemna
tiuni va organiza cu prilejul „Săptămînii economiei" — 25—31 oc
tombrie 1989 — o expoziție, în care
vor fi prezentate afișele selecțio
nate de juriul concursului.
Afișele care nu au fost selecțio
nate pentru expoziție pot fi ridi
cate de la Centrala C.E.C. in maxi
mum 15 zile de la deschiderea ex
poziției, iar cele prezentate în ca
drul expoziției pot fi ridicate in
maximum 10 zile de la închiderea
acesteia. Lucrările neridicate în li
mitele acestor termene nu vor fi
păstrate.
Informații suplimentare privind
organizarea concursului pot fi soli
citate la telefonul 13.38.14/185 ; 181.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Nicolae Giosan, a
primit, vineri, pe Alex Kindy, depu
tat, membru în Comitetul de con
ducere al Grupului Interparlamen
tar Canadian, care, la invitația
M.A.N., efectuează o vizită în țara
noastră.
în cadrul Întrevederii s-a expri
mat satisfacția fată de evoluția po
zitivă a relațiilor dintre România șl
Canada, dorința comună de a dez
volta și aprofunda aceste raporturi
pe multiple planuri, relevîndu-se
contribuția pe care parlamentele și
parlamentarii din cele două țări o
pot aduce la dezvoltarea legăturilor
de prietenie și colaborare dintre ță
rile și popoarele noastre, la crearea
unui climat de pace, securitate și
cooperare în întreaga lume.

★
La Ambasada Republicii Democra
te Germane a avut loc, vineri, o
întîlnire cu reprezentanți ai presei,
prilejuită de „Zilele culturii din
R.D.G.". Organizate între 14 și 18
septembrie, cu ocazia celei de-a 40-a
aniversări a întemeierii Republicii
Democrate Germane, „Zilele cultu
rii" din tara prietenă se vor des
fășura sub egida Consiliului Culturii
și Educației Socialiste, în Capitală și
în tară, și vor cuprinde concerte ala
Orchestrei de cameră a Filarmonicii
din Halle, ale altor formații artis
tice și soliști instrumentiști, expozi
ții de pictură, cărți și discuri, re
trospectiva filmului din R.D.G.,
acțiuni pa linia uniunilor da creație.

Marea sărbătoare națională
a poporului bulgar prieten
Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului GHEORGHI ATANASOV
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria
Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a victoriei revo
luției socialiste în Bulgaria, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, al Consiliului de
Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România, al în
tregului popor român, precum și al nostru personal, vă
adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat și Guvernului
Republicii Populare Bulgaria, poporului bulgar prieten
cele mai calde felicitări, împreună cu un cordial salut
tovărășesc.
înfăptuirea actului revoluționar de la 9 Septsmbrle 1944
sub conducerea Partidului Comunist Bulgar a deschis
calea unor profunde transformări social-economice, a edi
ficării unei noi orînduiri în patria dumneavoastră. în pe
rioada care a trecut de la acest important eveniment
istoric, poporul bulgar a obținut realizări remarcabile in
dezvoltarea economiei, a științei șl culturii, in creșterea
bunăstării oamenilor muncit

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

★

Vineri, delegația parlamentară a
Republicii Populare Mongole, condu
să de Lodonghiin Rincin, președin
tele Marelui Hural Popular al
R. P. Mongole, care efectuează o vi
zită în țara noastră la invitația
Marii Adunări Naționale, a avut în
trevederi cu loan Ungur, ministrul
comerțului exterior și cooperării
economice internaționale, și Aurel
Duma, ministru secretar de stat la
Ministerul Afacerilor Externe.
în aceeași zi, oaspeții au vizitat
Cooperativa Agricolă de Producție
„Prietenia româno-mongolă" din
comuna Gurbănești și Stațiunea Di
dactică Experimentală a Institutu
lui Agronomic „Nicolae Bălcescu",
din comuna Belciugatele, județul
Călărași.

★

în cadrul manifestărilor organizate
In tara noastră cu prilejul celei de-a
45-a aniversări a victoriei revoluției
socialiste in Bulgaria, sub auspiciile
Consiliului National pentru Educația
Fizică și Sport, la București s-a
deschis vineri, In sala Asociației
artiștilor fotografi, expoziția da
fotografii „Sportul în Bulgaria".
în alocuțiunile rostite la vernisaj
au fost relevate progresul educației
fizice și sportului in tara vecină și
prietenă in cei 45 de ani de con
strucție socialistă, succesele sportu
lui bulgar în arena internațională,
bunele relații existente între mișcă
rile sportive din țările noastre.
Au participat reprezentanți a!
C.N.E.F.S., ai Ambasadei R.P.
Bulgaria la București, un numeros
public.
(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
VOLEI. Au luat sfirșlt Întrecerile
din grupele preliminare ale Cam
pionatelor europene feminine de
volei, ce se desfășoară In R.F. Ger
mania. Echipa României s-a califi
cat pentru semifinalele competiției,
alături de formațiile U.R.S.S.. R.D.
Germane și Italiei. în ultimul
meci din preliminarii, voleibalistele
românce au întrecut cu scorul de
3—1 (15—12, 9—15, 15—7. 15—12)
formația Turciei. Alte rezultate :
Iugoslavia — Finlanda 3—0 (15—10,
15—7, 15—3) ; U.R.S.S. — R.F. Ger
mania 3—0 (15—9, 15—7, 15—4) ; Po
lonia — Franța 3—1 (15—9, 15—11,
11—15, 15—12), R.D. Germană —
Cehoslovacia 3—2 (15—6, 15—4,
10—15, 8—15. 15—12) : Bulgaria —
Italia 3—1 (15—12, 16—14. 12—15,
15—8).
FOTBAL. în cadrul etapei ■ 3-a
a campionatului diviziei A la fot
bal se vor disputa astăzi două me
ciuri : Steaua — Dinamo (stadionul
Steaua) și Victoria București — Uni
versitatea Craiova (stadionul Victo
ria). Celelalte partide ale etapei se
vor desfășura duminică, după urmă
torul program : Jiul Petroșani —
F.C. Bihor Oradea ; S.C. Bacău —
Sportul studențesc ; F.C. Inter Si
biu — F.C. Argeș Pitești ; Petrolul
Ploiești — Universitatea Cluj-Napo
ca ; Corvinul Hunedoara — F.C. Olt;
F.C.M. Brașov — F.C. Farul Con
stanța. Jocurile vor Începe la ora 17.
Meciul Politehnica Timișoara —
Flacăra Morenl (0—0) s-a disputat
anterior.

TIR. în orașul Iugoslav Ohrid au
Început campionatele balcanice de
tir pentru juniori. în prima zii a
competiției, proba feminină de armă
liberă calibru redus, poziția culcat,
a fost ciștigată de echipa Bulgariei
cu 1 733 puncte, urmată de România
— 1 727 puncte și Iugoslavia cu,
1 723 puncte. La individual, pe pri
mul loc s-a clasat Maalenița Mladenka (Iugoslavia) cu 587 puncte,
în proba de pistol cu aer comprimat
(juniori) a terminat învingătoare
selecționata Bulgariei — 1 708 puncte,
urmată de România — 1 657 puncte
și Iugoslavia — 1 648 puncte. Titlul
balcanic la individual a fost adju
decat de concurentul bulgar Draganov — 575 puncte.
JUDO. în sala Rapid din Capitală
se vor desfășura astăzi Întrecerile
Campionatelor internaționale de
judo ale României pentru tineret.
La competiție și-au anunțat parti
ciparea sportivi din Belgia, Ceho
slovacia, Franța. R.D. Germană și
România.
TENIS. Proba de dublu mixt din
cadrul turneului internațional de te
nis de la Flushing Meadow a fost
ciștigată de cuplul american Robin
White — Shelby Cannon, care a În
vins în finală cu 3—6, 6—2, 7—5 pe
rechea Rick Leach — Meredith
McGrath (S.U.A.). In ultimele două
partide din sferturile de finală ale
probei de simplu masculin, campio
nul cehoslovac Ivan Lendl l-a în
trecut cu 6—4, 6—0, 6—1 pe ameri
canul Tim Mayotte, iar Andre
Agassi (S.U.A.) a dispus cu 6—1,
4—6, 0—6, 6—3, 6—4 de compatriotul
său Jimmy Connors. în semifinale,
Ivan Lendl îl va întilni pe Andre
Agassi, iar Aaron Krickstein va juca
in compania lui Boris Becker.

Relațiile tradiționale de prietenie și colaborare românobulgare au dobindit in anii construcției socialiste noi
valențe, înregistrind, sub impulsul convorbirilor și înțe
legerilor la nivel înalt, un curs mereu ascendent al con
lucrării pe multiple planuri, In folosul celor două po
poare.
Sîntem Încredințați că raporturile multilaterale dintre
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar,
dintre Republica Socialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria, întemeiate pe principiile deplinei egali
tăți în drepturi, independenței și suveranității naționale,
neamestecului în treburile interne, colaborării reciproc
avantajoase, stimei și respectului reciproc, se vor dez
volta și aprofunda continuu, în interesul cauzei socia
lismului, al colaborării în Balcani și în Europa, al secu
rității și păcii în întreaga lume.
La această aniversare jubiliară vă dorim noi șl tot
mai importante succese in înfăptuirea programului de
edificare a societății socialiste dezvoltate in Republica
Populară Bulgaria.

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

TELEGRAME
Cu ocazia celei de-a 45-a aniver
sări a victoriei revoluției socialiste
în Bulgaria, președintele Marii Adu
nări Naționale, ministrul afacerilor
externe și ministrul apărării națio
nale au adresat telegrame de felici

Poporul bulgar prieten sărbăto
rește astăzi împlinirea a 45 de ani
de la victoria revoluției socialiste
In patria sa.
Retrospectiva perioadei ce a tre
cut de la memorabilul eveniment
de la 9 septembrie 1944 pune in
lumină un bogat bilanț de reali
zări obținute de oamenii muncii
bulgari, care au dus la dezvoltarea
multilaterală a țării. Depășind în
scurt timp stadiul de țară agrară
cu economie înapoiată. Bulgaria
se înfățișează In prezent ca un stat
socialist înfloritor, cu o economie
în continuu progres.
Congresul al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Bulgar a trasat calea
trecerii de la dezvoltarea extensi
vă la dezvoltarea intensivă a economiei naționale, iar Conferința
Națională a partidului, desfășurată
anul trecut, a concretizat sarcinile
pentru transpunerea în viață a acestei orientări. Eforturile poporu
lui bulgar sînt îndreptate in pre
zent spre dezvoltarea, în continua
re, la un nivel calitativ superior, a
forțelor de producție, ridicarea
productivității muncii prin intro
ducerea celor mai noi realizări ale
științei și tehnicii, Îmbunătățirea
calității produselor, perfecționarea
conducerii vieții politice si econo

tare omologilor lor din această țară.
De asemenea, Consiliul Național al
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, Consiliul Central al U.G.S.R.,
Comitetul Central al U.T.C., alte or
ganizații de masă și obștești, comitete

mice si dezvoltarea democrație!
socialiste — toate urmărind înfăp
tuirea obiectivului vizînd trans
formarea Bulgariei intr-un stat
socialist cu un înalt nivel de dez
voltare economică, socială șl cul
turală.
Poporul român urmărește cu in
teres și se bucură sincer de reali
zările remarcabile obținute de po
porul bulgar, sub conducerea parti
dului său comunist, In edificarea
societății socialiste In patria sa.
Tradiționalele legături de bună
vecinătate șl solidaritate statorni
cite de-a lungul secolelor între
poporul român și poporul bulgar
și-au găsit o firească evoluție
In dezvoltarea Ia un nivel calita
tiv superior a relațiilor de priete
nie șl colaborare dintre cele două
țări în anii construcției socialiste,
în acest cadru, un rol hotărâtor au
avut șl au Intilnirile și con
vorbirile la nivel Înalt dintre
tovarășii Nicolae Ceaușescu șl To
dor Jivkov, care prilejuiesc de
fiecare dată analizarea aprofun
dată a stadiului colaborării șl sta
bilirea unor obiective mereu mal
înalte, depistarea de noi posibili
tăți pentru adîncirea și diversifi
carea conlucrării româno-bulgare
In toate domeniile de interes co
mun.

Județene și orășenești de partid, in
stituții centrale, care întrețin legă
turi de prietenie cu organizații simi
lare din Bulgaria, au trimis acestora
telegrame de felicitare.

Prin traducerea In viață a înțe
legerilor convenite la nivel înalt,
o puternică dezvoltare a cunoscut
colaborarea economică, an de an
crescînd ponderea cooperării și
specializării in producție într-o
serie de domenii importante pen
tru progresul economico-sccial al
celor , două țări. Totodată, România
și Bulgaria conlucrează in sfera
vieții Jnternaționale, acționînd, îm
preună cu celelalte țări socialiste, cu
forțele progresiste, democratice de
pretutindeni pentru înfăptuirea
dezarmării, în primul rind a celei
nucleare, pentru instaurarea in re
giunea Balcanilor, în Europa și în
Întreaga lume a unui climat de
destindere și securitate, înțelegere
și largă cooperare.
împărtășind sentimentele de sa
tisfacție ale poporului bulgar pen
tru realizările de seamă obținute
în anii ce au trecut de la victoria
revoluției socialiste în Bulgaria,
poporul român își exprimă convin
gerea că relațiile de prietenie șl
colaborare multilaterală românobulgare se vor dezvolta necontenit,
tn interesul făuririi noii orînduiri
In cele două țări, al cauzei gene
rale a socialismului, Înțelegerii șl
păcii.

Cîmpul fertil al cercetării
Nicăieri In Bulgaria n-ar fi,
poate, mai potrivită prezența
unui monument dedicat rodni
ciei pălmuitului, întruchipat de
o tînără purtând în brațe o
ramură încărcată cu mere, ca în
preajma Complexului de cercetare
științifică și producție pomicolă
„Ghiorghi Dimitrov" din orașul
Plovdiv. Pentru că la Plovdiv, re
numitul oraș din această regiune
preponderent pomicolă, se creează
și se experimentează zeci și sute de
soiuri de meri, cireși, caiși, vișini,
nuci, piersici, pruni. Și tot de aici,
din „Uzina de producere a mate
rialului de plantare" — cum este
denumit sectorul respectiv, datorită
atît tehnicii moderne folosite, cit
și producției organizate ca pe ban
dă rulantă — după Încercări mi
nuțioase, creațiile de ultimă oră
ale cercetătorilor, avînd caracteris
tici ce răspund celor mai ridicate
exigențe, sînt răspindite în întrea
ga țară. Activitatea din laboratoare
și de pe plantațiile experimentale
ce se Întind pe 350 de hectare este
destinată atît cerințelor agricole,
cît și industriei prelucrătoare, iar,
in final, asigurării unor cantități
sporite de fructe pentru consumul
in stare proaspătă sau pentru con
servare.
Directorul general al complexu
lui, Kiril Krolev, Erou al Muncii
Socialiste, ne prezintă cîteva din
principalele preocupări ale colec
tivului de cercetători de aici, con
sacrate rezolvării problemelor ce
lor mai stringente pe care le ridică
producția. Intre acestea, crearea
de soiuri productive care să asi
gure recolte mari de fructe o pe
rioadă cît mai lungă din an — din
mai pînă în noiembrie — răspunde,
deopotrivă, cerințelor ambilor be
neficiari, respectiv agricultura și
industria prelucrătoare. Una din
problemele selecției este găsirea și
aplicarea unor metode de a se
scurta perioada de formare a so
iurilor. Iar încercările cercetători
lor, pasiunea creatoare de care au
dat dovadă au rodit îmbelșugat. în
ultimii cinci ani, ei au reușit să
stabilească tehnologii de Înmulțire
rapidă pentru 35 de soiuri de pomi,
beneficiare fiind complexele agro
industriale. între aceste soiuri se
numără piersicul de... octombrie.
Este. într-adevăr, un lucru puțin
obișnuit să culegi piersici proas
pete — fructe prin excelență vă
ratice — toamna tîrziu, la vremea
merelor. La fel s-a procedat cu
alți pomi. Fapt este că, prin intro
ducerea pe scară largă a noilor
soiuri în complexele agroindustri
ale, unde au fost folosite, s-au
obținut producții necunoscute pînă
atunci.
Acestei orientări a cercetării 1 se
dă o importanță deosebită tocmai
datorită marilor ei avantaje prac
tice. Complexul de cercetare știin
țifică și producție pomicolă din
Plovdiv este reprezentat în consi
liul de conducere al uneia din cele
mai noi unități de industrie ali
mentară din Bulgaria : întreprin

derea de fabricare a conservelor
și sucurilor din fructe și de pro
duse lactate din Trudovăț, cu o
capacitate de circa 30 000 tone pe
an. Iar în această calitate, com
plexului din Plovdiv îi revin o se
rie de obligații față de întreprinde
rea amintită, interesată să fie apro
vizionată ritmic cu fructe de cali
tate, care să-i asigure realizarea
de produse atît de solicitate pe
piața internă, ca șl la export. Așa
încît complexele agroindustriale
din Botevgrad, Praveț și Etropole,
care furnizează materia primă
acestei unități de industrie ali
mentară, beneficiază din plin de
roadele muncii cercetătorilor de la
Plovdiv, care contribuie cu mate
rial sădltor, cu proiecte de plan
tații și asistență tehnică, pun la
dispoziție tehnologiile cele mai noi.
De pe urma Integrării cercetării
cu producția are de cîștigat și în
treprinderea prelucrătoare. Tocmai
de aceea, Dimităr Dimitrov, direc
torul acestei unități, amplasată în
tr-o zonă pitorească la poalele
munților Stara Pianina, se arată
deosebit de interesat de colabora
rea cu cercetarea. „Avem strinse
legături eu cercetătorii din Plov
div, care răspund întotdeauna
prompt la solicitările noastre — ne
spune. Și aș da un exemplu. Pen
tru a preîntlmpina „virfurile de
producție", ce se creează în anu
mite perioade în cele trei com
plexe agroindustriale care ne fur
nizează materia primă, se cer mă
suri speciale în vederea recoltării
rapide și depozitării, în condițiile
necesare bunei păstrări pînă la
prelucrare. Ce trebuie întreprins 7
Suplimentarea culegătoarelor este
o soluție, dar nu întotdeauna ope
rantă. Așa că apelăm la cercetă
torii de la Plovdiv, unda știm că
există preocupări ce pot contribui
la rezolvarea acestei probleme spi
noase și care au dat rezultate".
Cum se poate rezolva problema
recoltării rapide se poate vedea
chiar Ia Plovdiv, pentru că o altă
preocupare de bază a cercetătorilor
de aici este mecanizarea. Mai pre
cis, in cazul de față, mecanizarea
recoltării fructelor. Facem cunoș
tință cu Velio Beliakov, un pasio
nat cercetător în acest domeniu,
conducătorul unui colectiv de spe
cialiști, maiștri și muncitori de la
complex, care au proiectat și rea
lizat mai multe tipuri de mașini
de recoltat fructe cu stmbure
— vișine, prune, caise, piersici —
destinate industriei de conserve și
care înlocuiesc pînă la 120 de cu
legători. Ultima creație a acestui
colectiv este mașina „Balkan 29",
o adevărată combină autopropul
sată. Principiul construcției este
simplu : un braț acționat de mo
torul mașinii face să vibreze tul
pina pomului, timp în care fructele
cad pe niște planuri ușor înclinate,
asemănătoare unor aripi uriașe, de
unde, printr-un sistem de benzi
rulante, ajung In buncăr.
Mecanizarea terenurilor In pantă,
care ocupă circa o treime din su

prafața agricolă a Bulgariei, este
o altă problemă la rezolvarea că
reia își aduce contribuția cerceta
rea de profil. O noutate în acest
sens o reprezintă tractorul de 18
CP, cu toate cele patru roți antre
nate, destinat cu deosebire execu
tării lucrărilor agricole in zonele
colinare. Vizita la Uzina de utilaje
agricole „Anton Ivanov" din Plov
div, unde se produce motocultivatorul cunoscut și la noi în țară,
ne-a prilejuit o discuție cu direc
torul comercial al întreprinderii,
Ivan Ivanov. Prezentlndu-ne prin
cipalele caracteristici ale noului
utilaj, care va fi folosit mai ales
la strîngerea și transportul furaje
lor din livezi, de pe terenurile
inaccesibile altor tipuri de trac
toare, dar șl la alte lucrări, inter
locutorul ne-a spus că, paralel cu
intrarea în acest an în producția
de serie a acestui tip de tractor,
se va acționa pentru asimilarea
treptată a subansamblelor care încă
n-au fost realizate în țară. Cerce
tarea agricolă își găsește teren da
largă aplicare și in zootehnie. La
stațiunea de cercetări și producție
din Loveci se pot vedea instalații
din cele mai perfecționate, prin
care se aplică procedee și tehnolo
gii moderne pentru obținerea, în
timp scurt, a unor animale de
mare productivitate. Este vorba de
transplantarea embrionilor proveniți de la animale cu calități pro
ductive deosebite la animale obiș
nuite, produșii obținuți avînd per
formanțele originare. O ramură tî
nără a cercetării, practicată de ti
neri specialiști, dotați și ambițioși
în a exploata la maximum valen
țele științei, are șanse din ce In
ce mai mari de a trece pragul de
la stadiul de experiment la pro
ducția pe o scară largă.
Nu de puține ori, în decursul do
cumentării noastre, am avut pri
lejul să auzim cuvinte elogioase la
adresa activității cercetătorilor ro
mâni în domeniul agriculturii, la
efectele pe care le are aplicarea
rezultatelor acesteia în practică.
Cercetătorii bulgari apreciază re
zultatele dobîndite în multe direc
ții de către cercetătorii români,
schimburile de experiență reali
zate In aceste domenii, de o parte
și de alta a Dunării, ducînd la o
Îmbogățire reciprocă a cunoștințe
lor. Pavel Marinov, de la stațiunea
Loveci, ne-â vorbit cu multă căl
dură de întîlnirile cu colegi români
la stațiunile Palas, județul Con
stanta. și Rușetu. județul Buzău.
„Pentru mine, ne spune, perioada
petrecută in România a fost deo
sebit de bogată pe toate planurile.
Am cunoscut multe lucruri intere
sante în domeniul meu de activi
tate, m-am întîlnit cu specialiști
competent!, cu care am colaborat
fructuos".
Sînt aprecieri ce ilustrează — și
pe acest plan — rodnicia colabo
rării statornicite Intre țărila noas
tre, vecine și prietene.

Lucian CIUBOTARII

Sub semnul întăririi rolului mișcării de nealiniere
in eforturile pentru solutionarea problemelor
ce confruntă contemporaneitatea
Documente adoptate la Conferința la nivel înalt de la Belgrad
BELGRAD 8 (Agerpres). — C. Țintea transmite : Cea de-a IX-a Con
ferință la nivel înalt a țărilor nealiniate, desfășurată cu participarea a
numeroși șefi de stat sau guvern, miniștri ai afacerilor externe și alți
reprezentanți ai statelor membre, ai unor mișcări de eliberare națională
și organizații internaționale cu statut de observator sau invitat, și-a în
cheiat lucrările la Belgrad.
România, care participă la mișcarea de nealiniere eu statut de invitat
permanent, a fost reprezentată de o delegație condusă de loan Totu,
ministrul afacerilor externe.

în ședința finală, după prezenta
rea și aprobarea rapoartelor pre
ședinților organismelor de lucru ale
reuniunii, au fost adoptate documen
tele reuniunii. Declarația finală șl
celelalte documente se referă, între
altele, la securitatea internațională
si dezarmare, stările conflictuale din
diferite regiuni ale lumii, decoloni
zare. utilizarea pașnică a energiei
nucleare, relațiile economice inter
naționale. comerțul international,
schimburile în domeniile științei și
tehnologiei, cooperarea economică
între țările în curs de dezvoltare,
mediul înconjurător șl industrializa
rea etc.
Relevînd că. deși starea de tensiu
ne existentă pe plan global nu se
mai află într-un punct critic, totuși
nu se poate vorbi încă de o pace
stabilă, de împlinirea aspirațiilor tu
turor poparelor la libertate, indepen
dentă și Identitate națională, Decla
rația adoptată de participant! subli
niază : realizarea dezarmării Com
plete. îndeosebi în domeniul armelor
de distrugere în masă, este impe
rioasă. lntrucît de aceasta depinde
Însăși existenta omenirii pe planeta
noastră. Discrepanța puternică din
tre cheltuielile militare enorme șl
sărăcie pune în evidentă urgenta aplicării. într-o formă concretă, a
conceptului privind relația dintre de
zarmare și dezvoltare. Se impune ca
toate țările. în special statele care
posedă arsenalele nucleare și con
venționale cele mal puternice, să ca
nalizeze resurse financiare si umane
sporite în direcția dezvoltării. Des
tinderea ce s-a făcut simțită în ulti
ma perioadă are la bază, inainte de
toate, faptul că popoarele sint tot
mai conștiente de pericolul reprezen
tat la adresa supraviețuirii omenirii

de cursa Înarmărilor nucleare, ea șl
de conflictele armate, ocuparea de
teritorii străine, utilizarea forței, de
inegalitățile flagrante, atît în interio
rul națiunilor, cit și între acestea, de
sărăcie, foamete și povara datoriilor.
După ce se referă la unele focare
de criză, la faptul că acestea sint agravate de ingerințe din partea unor
puteri străine, documentul exprimă
voința mișcării de nealiniere de a
participa activ la reglementarea acestora.
Situația economică în majoritatea
covîrșitoare a țărilor în curs de dez
voltare — continuă documentul —
s-a deteriorat dramatic. în special în
cele mai slab dezvoltate.
In ceea ce privește problemele ecologice. declarația relevă că statele
dezvoltate au contribuit în cea mai
mare măsură la accentuarea serioasă
a amenințării reprezentate de de
teriorarea mediului. Ele au. totodată,
resursele și tehnologiile necesare
pentru a se face fată acestor pro
bleme. în țările în curs de dezvol
tare, protecția mediului trebuie să fie
văzută ca o parte integrantă a pro
cesului dezvoltării.
Eradicarea colonialismului și neocolonialismului, emanciparea econo
mică a tuturor popoarelor, ca o con
diție prealabilă indispensabilă pentru
menținerea și întărirea independen
tei politice, reprezintă în continuare
o sarcină prioritară pentru mișcarea
de nealiniere — se arată, de ase
menea. in Declarație.
Relevîndu-se că rasismul și discri
minările sint încă practicate în lume,
în document este condamnat apart
heidul. ca o crimă împotriva uma
nității.
Declarația reliefează rolul Orga
nizației Națiunilor Unite ca instru

ment de neînlocuit pentru plasarea
relațiilor internaționale pe un făgaș
normal și solutionarea politică a
problemelor ce confruntă în prezent
omenirea.
într-un moment în care lumea iși
accentuează caracterul multipolar,
interesele esențiale ale mișcării im
pun sporirea eficientei ei, asumarea
unui rol activ și direct în solutio
narea problemelor lumii — se spune
în document.
în partea finală a Declarației sint
stabilite prioritățile activității viitoa
re a mișcării de nealiniere : efortu
rile în direcția păcii, dezarmării și
soluționării prin mijloace pașnice a
diferendelor ; căutarea unor soluții
efective la problemele relațiilor eco
nomice internaționale ; sprijinirea
luptei pentru autodeterminare și in
dependență a popoarelor aflate incă
sub dominație colonială sau străină
ori sub ocupație ; protejarea mediu
lui înconjurător; întărirea rolului
O.N.U.
în documentul privind securitatea
Internațională și dezarmarea se afu
mă că înlăturarea armelor de orice
tip. destinderea tensiunilor, respec
tarea telurilor și principiilor cartei
O.N.U.. în special a principiilor su
veranității. independenței, egalității
în drepturi, neutilizării forței sau amenintării eu forța, a dreptului la
dezvoltarea economică și socială al
popoarelor, eradicarea colonialismu
lui. apartheidului și altor forme de
rasism constituie o condiție a păcii
și securității.
în sfîrșit. documentul privind eco
nomia mondială și relațiile econo
mice internaționale, considerînd că
actualele evoluții economice și în
răutățirea situației economice a țări
lor în curs de dezvoltare reclamă
măsuri și acțiuni de natură să de
termine schimbări ștructurale in re
lațiile internaționale, stabilirea unui
sistem care să permită creșterea echilibrată a economiei mondiale, și,
în primul rînd. progresul mai rapid
al țărilor rămase în urmă, reafirmă
angajamentul statelor nealiniate de
a acționa în direcția instaurării unei
noi ordini economice internaționale.

în numele dezideratelor păcii,
independenței și progresului
La Belgrad s-au încheiat, in zorii
zilei de vineri, lucrările Conferin
ței la nivel inalt a țărilor nealiniate,
care, reunind reprezentanți a peste
100 de țări — aproape două treimi
din omenire —, s-a înscris, prin
problematica de pe ordinea de zi,
ca și prin documentele adoptate,
ca un important eveniment al vie
ții internaționale. Pe parcursul a
patru zile, în ședințe plenare și in
cadrul lucrărilor a diferite comite
te, s-au dezbătut principalele pro
bleme ale vieții internaționale —
pacea și dezarmarea, eliminarea fo
carelor de criză și conflict, redre
sarea situației economice mondia
le, lichidarea subdezvoltării și așe
zarea relațiilor dintre state pe baze
noi, democratice — țările partici
pante manifestindu-și voința fer
mi de a acționa în direcția întări
rii unității lor și a contribui, in
acest fel, mai activ la soluționarea
acestor probleme presante ale
lumii contemporane.
Atit Declarația finală, cit șl ma
rele număr de rezoluții adoptate
privind diversele aspecte ale vieții
politice și economice mondiale re
flectă hotărirea țărilor nealiniate
„de a-și spori contribuția la asi
gurarea păcii și promovării coope
rării In vederea dezvoltării tuturor
țărilor, asigurării bunăstării tutu
ror națiunilor și popoarelor, in con
diții de pace, echitate și justiție".
In lumina dezbaterilor Conferin
ței de la Belgrad, se reliefează o
dată mai mult justețea poziției
consecvente a României socialiste, a
președintelui Nicolae Ceaușescu —
puternic reafirmată in Mesajul
adresat conferinței de conducăto
rul partidului și statului nostru —
asupra necesității ca țările mici și
mijlocii, in curs de dezvoltare, care
formează majoritatea covîrșitoare
a mișcării de nealiniere, să-și spu
nă mai ferm cuvintul în viața in
ternațională, să participe la discu
tarea și soluționarea problemelor
majore ale contemporaneității, să
determine afirmarea unei politici
noi, democratice, de libertate, ega
litate și independență, de respect
al drepului fiecărui popor de a-și
alege fără amestec din afară calea
dezvoltării.

România a considerat și consi
deră țările nealiniate ca țări prie
tene, cu care dezvoltă relații de
strinsă colaborare, bazate pe de
plina egalitate in drepturi, mani
festindu-și in fapte solidaritatea cu
lupta acestora pentru consolidarea
independenței, pentru progres economic și social. Această politică
principială și consecventă, definită
cu claritate în documentele parti
dului nostru, se bucură de res
pect și prețuire in rîndul acestor
țări. Faptul că României i s-a con
ferit de mai mulți ani statutul de
invitat permanent la reuniunile și
activitățile mișcării de nealiniere

CORESPONDENȚĂ

DIN BELGRAD
constituie o elocventă expresie a
acestei prețuiri, o ilustrare a ma
relui prestigiu al României socia
liste, al președintelui ei pe arena
internațională.
Pe tot parcursul conferinței și-a
găsit confirmare ideea fundamen
tală promovată neabătut de țara
noastră, potrivit căreia, pornind de
la caracterul complex și contradic
toriu al problemelor internaționale,
se evidențiază că acestea nu pot fi
rezolvate doar de citeva state, ci
numai cu participarea egală a tu
turor statelor, indiferent de mări
me, de potențialul economic, de
orientarea politică sau de orinduirea socială.
Cum era și firesc, în condițiile
actuale, cind cursa înarmărilor se
desfășoară in continuare nestinjenit, imperativul întreprinderii unor
măsuri-ferme pentru oprirea aces
tui curs periculos se afirmă ca
unul din marile comandamente ale
zilelor noastre, țările nealiniate pronunțindu-se pentru acțiuni concrete
în direcția dezarmării, in primul
rînd nucleare, a reducerii trupelor,
armamentelor și cheltuielilor mili
tare, sumele astfel eliberate urmind a fi folosite pentru progresul
economic și social al tuturor state

ILE DE PRESA
e scurt
LA BUDAPESTA a avut loc o
Întrevedere între Rezso Nyers, pre
ședintele P.M.S.U., și Jose Eduardo
dos Santos, președintele M.P.L.A.
Partidul Muncii, președintele R.P.
Angola, aflat într-o vizită în ca
pitala ungară, informează agenția
M.T.I. Au fost examinate relațiile
dintre cele două partide șl țări și
s-a procedat la un schimb de
păreri asupra unor probleme In
ternationale actuale.

ÎNTREVEDERE. Blaise Compaore, șeful statului Burkina Fasso,
aflat în vizită la Beijing, a confe
rit cu Qiao Shi, membru al Comi
tetului Permanent al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez. Cu
acest prilej au fost abordate as
pecte ale relațiilor bilaterale și ale
situației politice internaționale.

LA ROMORI (Japonia) continuă

lucrările conferinței Internationale
in problemele analfabetismului, la
care iau parte delegați din 20 de
țări. Organizată sub auspiciile
U.N.E.S.C.O., reuniunea face parte
din pregătirile pentru Anul Inter
national al Analfabetismului, pro
clamat în 1990, în baza unei re
zoluții
a
O.N.U.
Obiectivul
U.N.E.S.C.O. este eradicarea neștilnței de carte pînă în anul 2000.

lor, cu precădere al celor in curs
de dezvoltare. Totodată, țările
nealiniate iși exprimă sprijinul de
plin pentru măsurile și acțiunile ce
vor fi întreprinse in cadrul O.N.U.
și alte foruri internaționale pentru
înfăptuirea dezarmării.
Numeroși vorbitori au relevat in
intervențiile lor că mișcarea, în an
samblul ei, nu și-a făcut suficient
simțită activitatea în problematica
economică mondială, în împrejură
rile in care decalajele economice
se adinceșc continuu, subdezvolta
rea se accentuează, iar povara da
toriilor externe, care au ajuns la
1 320 miliarde dolari, devine tot mai
apăsătoare. In acest context s-a
evidențiat necesitatea întăririi co
laborării Sud-Sud și a reluării dia
logului Nord-Sud, care să dezbată
ansamblul problemelor legate de
lichidarea subdezvoltării și instau
rarea noii ordini economice mon
diale. S-au propus, de asemenea,
măsuri concrete in direcția solu
ționării problemei datoriei externe
a țărilor în curs de dezvoltare. Cu
deosebită claritate a fost pusă in
lumină necesitatea respingerii con
strângerilor de natură economică în
raporturile dintre state, a instau
rării unor relații echitabile, reci
proc avantajoase, care să favorize
ze progresul tuturor popoarelor. In
același timp, in documentele adop
tate sint condamnate practicile
inadmisibile de presiune și amestec
in treburile interne, încercările de
destabilizare a situației din alte
țări.
Conferința a adoptat și o decla
rație specială asupra Namibiei,
subliniindu-se sprijinul deplin al
statelor nealiniate pentru asigu
rarea independenței poporului namibian.
„Experiența de pînă acum, ca și
dezbaterile conferinței — a decla
rat în ședința finală Ianez Dmovșek, președinte în exercițiu al miș
cării de nealiniere — ne vor ajuta
ca în viitor mișcarea noastră să
participe mai activ, să se implice
mai direct în problematica econo
mică și politică a lumii contempo
rane".

Nicolae PLOPEANU

Ocrotirii Sănătății, în Belgia au fost
înregistrate, pînă la sfirșitul lunii
iulie a.c., 519 persoane purtătoare
ale virusului Sindromului Imunodeficienței Dobîndite (S.I.D.A.), cu
11 la sută mai mult față de aceeași
perioadă a anului trecut. In inter
valul ianuarie-iulie 1988, în Belgia
au fost înregistrate 466 cazuri de
S.I.D.A.

LA RIAD urmează să înceapă,
la 11 septembrie, cea de-a Vil-a
reuniune a Comitetului permanent
al autorităților portuare din țările
Consiliului de Cooperare al Golfu
lui — Arabia Saudită, Bahrein,
Emiratele Arabe Unite. Kuweit,
Oman și Qatar.

RESTABILIREA RELAȚIILOR
DIPLOMATICE INTRE ZAIR ȘI
UGANDA. Președintele zairez, Mo
butu Șese Seko, și șeful statului
ugrndez, Yoweri Museveni, au hotărit restabilirea relațiilor diplo
matice dintre țările lor. Totodată,
ei au convenit intensificarea co
operării economica bilaterale.

PENTRU FORMAREA NOULUI
GUVERN OLANDEZ. Regina Bea
trix a Olandei l-a Însărcinat pe
reprezentantul Partidului Democrat-Creștin, Jan de Konlng, cu
misiunea de a cerceta și a-i pre
zenta un raport In legătură cu po
sibilitățile existente pentru for
marea unui nou guvern, după ale
gerile de la 6 septembrie.

S.I.D.A. Potrivit unui comunicat
difuzat la Bruxelles de Ministerul

LA TUNIS au avut loc convor
biri între președintele Tunisiei,

sofia

■

Telegramă de la bordul avionului prezidențial

Adunare festivă

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

consacrată celei de-a 45-a aniversări
a victoriei revoluției socialiste din Bulgaria
SOFIA 8 (Agerpres). — La Sofia
a avut loc, vineri, o adunare festivă
consacrată celei de-a 45-a aniversări
a victoriei revoluției socialiste din
Bulgaria.
Au luat parte Todor Jivkov, secre
tar general al C.C. al P.C, Bulgar,
președintele Consiliului de Stat al
R.P. Bulgaria, alti conducători de
partid și de stat.
în cuvîntarea rostită tn acest cadru,

Lucrările

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Dimităr Stoianov, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.C.
Bulgar, a subliniat semnificațiile eve
nimentului aniversat, punind in evi
dentă realizările obținute în anii
construcției socialiste. Vorbitorul a
relevat, totodată, sarcinile actuale
care stau în fața poporului bulgar.
Au fost depuse coroane de flori la
Mausoleul lui Gheorghi Dimitrov și
la Monumentul Eroului necunoscut.

conferinței

NAJIBULLAH
Președintele Republicii Afganistan

Uniunii

interparlamentare

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

LONDRA 8 (Aperpres). —In cadrul dezbaterilor generale ale confe
rinței Uniunii interparlamentare, consacrate situației politice, economice,
și sociale în lume, parlamentari din diferite țări au dat expresie dezide
ratelor legitime ale popoarelor de a se intensifica eforturile, inclusiv
pe plan parlamentar, in vederea soluționării juste și durabile a proble
melor cardinale ale epocii contemporane, de care depind prezentul și
viitorul intregii omeniri.

înfătișind poziția României pri
vind imperativul promovării unei
politici noi în viata internațională.
Marin Ivașcu. vicepreședinte al
Marii Adunări Naționale, președin
tele grupului român din Uniunea in
terparlamentară. a arătat că marca
rea centenarului Uniunii interparla
mentare trebuie să determine o am
plificare puternică a forumului mon
dial al parlamentarilor, al parlamen
telor naționale in direcțiile priori
tare ale problematicii grave si com
plexe cu care se confruntă omeni
rea. în centrul acestor activități tre
buie să fie situată cu si mai multă
fermitate problema fundamentală a
epocii noastre — înlăturarea perico
lului unei catastrofe mondiale prin
rezolvarea problemei dezarmării, care
să ducă la eliminarea concomitentă
a armelor nucleare, chimice si a al
tor arme de distrugere în masă, a efectivelor si cheltuielilor militare.
Uniunea interparlamentară, parla
mentele sint chemate să joace un rol
si mai activ în găsirea celor mai adecvate soluții care să ducă la lichi
darea subdezvoltării si instaurarea
noii ordini economice internaționale,
o preocupare deosebită urmînd să fie
acordată eliminării decalajelor din
tre țările bogate si cele sărace, re
zolvării globale si echitabile a dato
riei externe a țărilor în curs de dez
voltare.
Deputatul român a subliniat că
una din cele mai nobile îndatoriri ale
parlamentelor o constituie respecta
rea dreptului inalienabil al fiecărui
popor de a fi pe deplin stăpîn pe
destinele sale, de a-si alege singur
calea dezvoltării economico-sociale.
ceea ce reclamă aplicarea strictă în
raporturile dintre state a noilor
principii de relații Internationale.
împlinirea unei jumătăți de secol
de Ia declanșarea celui de-al doilea
război mondial. învățămintele tragice
ale istoriei trebuie să impulsioneze
preocuparea parlamentelor pentru
combaterea Oricăror
manifestări
neofasciste, antisemite, Iredentiste.

Reafirmlnd atașamentul parlamen
tarilor români la scopurile nobile ale
forumului mondial al parlamentari
lor — pacea și cooperarea interna
țională —. șeful delegației române
s-a pronunțat pentru intensificarea
conlucrării parlamentare pe plan bi
lateral si international. în Europa șl
în întreaga lume. în scopul împlini
rii aspirațiilor popoarelor de a trăi
într-o lume a înțelegerii si păcii.
Cu prilejul, conferinței a avut Ioc
reuniunea grupurilor interparlamen
tare din țările europene, S.U.A. și
Canada.
Participanții au procedat la un
schimb de vederi în legătură cu ac
tivitățile desfășurate de grupurile
respective.
Delegația română a relevat în
acest cadru atașamentul țării noas
tre față de cauza cooperări și secu
rității în Europa și a relevat impor
tanta implicării sporite a parlamen
telor și parlamentarilor în eforturile
menite să ducă la edificarea unei
Europe a păcii, prieteniei și înțele
gerii.
în cadrul lucrărilor plenare ale
conferinței, deputata Viorica Neculau a înfățișat poziția tării noastre
in problemele populației și resurse
lor alimentare, relevînd că populația
trebuie să ocupe locul central în pro
gramele de dezvoltare economico-socială, în măsurile de ridicare conti
nuă a nivelului de trai material și
spiritual. A fost prezentată, de ase
menea, concepția României privind
căile de soluționare globală a pro
blemei datoriei externe a țărilor in
curs de dezvoltare.
Evidențiind semnificația faiptulul
că România a reușit să achite inte
gral datoria sa externă, deputatul
român a reliefat, totodată, realiză
rile obținute de poporul nostru în
această perioadă în industrie, agri
cultură. investiții si în alte domenii
de activitate.

Convorbiri preliminare de pace
privind conflictul din Eritrea
ADDIS ABEBA 8 (Agerpres). —
Guvernul Etiopiei a început convor
biri preliminare de pace cu repre
zentanți ai grupărilor politice rebele
din provincia Eritrea, informează
agenția etiopiană de presă, citată de
agenția China Nouă. întrevederile sa
desfășoară la Atlanta, capitala sta
tului Georgia din S.U.A., cu medie
rea fostului președinte al Statelor
Unite, Jimmy Carter, se precizează
la Addis Abeba.
Scopul convorbirilor este stabili
rea datei și a modalităților concrete
de începere a unor negocieri care să

ducă la solutionarea pașnică a con
flictului din această regiune a
Etiopiei.
HAVANA 8 (Agerpres). — Efec
tivele cubaneze staționate în Etiopia
vor reveni în aceste zile în patrie,
în conformitate cu prevederile unui
acord încheiat de cele două țări —
a anunțat Ministerul Forțelor Arma
te Revoluționare din Cuba, citat de
agenția Prensa Latina. Primul con
tingent, de peste 150 de militari, a
părăsit Addis Abeba.

Un raport al secretarului general al O.N.U. relevă

Proliferarea fenomenului periculos al stocării deșeurilor
industriale ale statelor dezvoltate In țările lumii a treia
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).
— Africa, America Latină și țările
din bazinul Caraibilor, dar și o serie
de regiuni din Asia sint utilizate
ilicit drept locuri de stocare a deșeu
rilor industriale ale țărilor dezvol
tate — se arată într-un raport al
secretarului general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, ce va fi
prezentat celei de-a 44-a sesiuni a
Adunării Generale a Organizației
Națiunilor Unite. în document se
arată că este dificil să se facă o
evaluare cantitativă a volumului
transportului ilicit de reziduuri peste
graniță, însă creșterea numărului de
oferte făcute de către țările dezvol
tate țărilor în curs de dezvoltare
privind construirea de întreprinderi
pentru reciclarea deșeurilor face să
se presupună că acest volum este
în continuă creștere. în perioada

Zine El Abidine Ben All, șl pre
ședintele Egiptului, Hosni Muba
rak, aflat in vizită în această țară.
Dezvoltarea cooperării bilaterale șl
o serie de evoluții pe scena arabă,
africană și internațională au fost
principalele subiecte discutate, in
formează agenția MENA.

CONVORBIRI ITALO-PERUANE.
Președintele
Italiei.
Francesco
Cossiga. a avut convorbiri cu pre
ședintele Perului. Alan Garcia Pe
rez. aflat în vizită la Roma. Au
fost examinate probleme privind
relațiile bilaterale, precum și dife

1950—1985,
volumul producției de
materii chimice organice a sporit pe
plan mondial de circa 25 de ori și
de același număr de ori a sporit și
volumul deșeurilor. Una dintre prin
cipalele surse de reziduuri exporta
te este, potrivit raportului, S.U.A.
Mexic, Panama. Guineea și alte țări
eu declarat public că S.U.A. au in
trodus ilicit deșeuri toxice pe teri
toriul lor. De asemenea, țările vesteuropene transportă deșeuri toxice
în alte regitlnl ale lumii, uneori în
mod ilicit. Relevînd că și în viitor
acest fenomen periculos va prolifera,
secretarul general al O.N.U. cheamă
la ratificarea și respectarea Con
venției de la Basel privind controlul
transportării peste graniță a deșeuri
lor periculoase, adoptată în luna
martie a.c.

rite aspecte majore ale evoluției
situației internaționale, cu precă
dere din America Latină, transmite
agenția I.P.S.
STATELE ISLAMICE IȘI VOR
ÎNTĂRI COOPERAREA TEHNI
CA. FINANCIARA ȘI IN DOME
NIUL ENERGETIC in vederea sti
mulării dezvoltării lor generale —
se arată în rezoluția adoptată la
încheierea primei reuniuni a mi
niștrilor energiei ai țărilor membre
ale Organizației Conferinței Isla
mice (O.C.I.). care a avut loc la
Istanbul.

I

eosmonauții Aleksandr
Viktorenko și Alek
sandr Serebrov au pă
truns în interiorul sta
ției orbitale „Mir".
Complexul științific
orbital „Mir" evoluea
ză pe orbită de mai
bine de trei ani și ju
mătate, dintre care 880
de zile in regim pilo
tat.
Cei doi membri ai

echipajului vor deeonserva stația „Mir"
și vor proceda la des
cărcarea navei automa
te de transport „Pro
gress M“. Ei vor con
tinua programul de
cercetări și experi
mente științifice in
domeniile astrofizicii,
biologiei cosmice, me
dicinii și tehnologiei.

Cu ocazia aniversării eliberării Rotnâniel, am plăcerea să vă adresez
dumneavoastră, precum și poporului și guvernului român, călduroase feli
citări din partea poporului și guvernului haitian, care se asociază urărilor
mele personale.
Reînnoiesc cele mal bune urări pentru fericirea dumneavoastră perso
nală, pentru prosperitatea crescîndă a poporului român și întărirea legătu
rilor de prietenie care există Intre țările noastre.

General-locotenent PROSPER AVRIL
Președintele Guvernului Militar,
Președintele Republicii Haiti

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Aniversarea a 45 de ani de la victoria asupra fascismului șl imperialis
mului, Ziua națională a României, îmi oferă onoarea de a vă adresa cele
mai calde felicitări, Împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, de progres și bunăstare pentru minunatul popor român prieten.
La această măreață sărbătoare, doresc să exprim, in numele tovarășilor
din Comitetul Central al Frontului pentru Eliberarea Palestinei și al meu
personal, satisfacția profundă față de relațiile excelente statornicite între
popoarele român și palestinian și să evidențiez sprijinul prețios pe care
România îl acordă poporului nostru pentru eliberarea teritoriilor ocupata $1
făurirea unui stat independent.

MOHAMED ABBAS
Secretar general al Frontului
pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc din toată inima pentru mesajul dumneavoastră de feli
citare adresat cu ocazia celei de-a 85-a aniversări a zilei mele de naștere.
Sint convins că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele, ță
rile și popoarele Chinei și României se vor consolida și dezvolta continuu,
In interesul construcției socialiste In cele două țări ale noastre șl al cauzei
apărării păcii mondiale.
Vă urez sincer multă sănătate, viață lungă șl putere de muncă, noi șl
tot mai mari succese în activitatea dumneavoastră de mare răspundere, pen
tru a conduce pe mai departe poporul român în activitatea de construcția
socialistă și înflorire a patriei.

DENG XIAOPING
Președintele Comisiei Militare Centrala
a Republicii Populare Chineze

O declarație a M. A. E.
al R. P. D. Coreene

phenian :

PHENIAN 8 (Agerpres). — Intr-p
declarație dată publicității la Phe
nian, cu prilejul împlinirii a 44 de
ani de la ocuparea părții de sud a
Coreei de către trupele S.U.A.,
M.A.E. al R. P. D. Coreene eviden
țiază necesitatea unor măsuri con
crete de instaurare în Peninsula Co
reea a unei atmosfere de pace, de
reducere a tensiunii și a armamen
telor. O condiție importantă o con
stituie retragerea trupelor ameri
cane din Coreea de Sud, pentru a
cărei înfăptuire ar trebui, cel pu
țin, să fie stabilită o dată limită

informează agenția A.C.Ț.C,
S.U.A. și autoritățile sud-coreene
trebuie să vină in întîmpinarea
eforturilor Sincere de pace ale
R. P. D. Coreene și să participe la
convorbirile tripartite propuse de
R.P.D.C., destinate creării condiții
lor care să asigure securitatea pen
tru toate părțile. Se subliniază, de
asemenea, rolul pozitiv pe care l-ar
avea Înlocuirea acordului da armis
tițiu cu un acord de pace Intre
R.P.D.C. și S.U.A., necesitatea sem
nării unei Declarații comune da
neagresiune între Nord și Sud.

—

„PACEX ’89“ —cele mai mari manevre militare
din perioada postbelica
WASHINGTON 8 (Agerpres). —
Organizația antirăzboinică interna
țională „Campania din Pacific pen
tru dezarmarea mărilor" denunță
manevrele maritime militare initiate
de S.U.A. sub denumirea codificată
„Pacex ’89“ — a declarat, în cadrul
unei conferințe de presă, președin
tele organizației. „Pacex ’89", cele
mai mari manevre militare organi
zate în perioada postbelică, se des
fășoară pe un vast teatru operațio
nal cuprins între Polul Sud — Alas
ka — litoralul vestic al S.U.A. —
Peninsula Coreeană, Australia, cu
participarea de efective militare din

Statele Unite, Japonia, Filipine,
Australia, Coreea de Sud și Indo
nezia.
La manevre — a declarat un pur
tător de cuvînt al Comandamentului
trupelor americane din zona Ocea
nului Indian și Pacific — participă
peste 80 000 militari americani, pa
tru din cele șapte portavioane ale
Flotei a VII-a și aproape toate tipu
rile de avioane militare de cerce
tare și transport din dotarea arma
tei S.U.A. — relatează agenția
T.A.S.S., reluînd informațiile difu
zate de agențiile americane do
presă.

Îngrijorare față de punerea în aplicare a programului
britanic de producere a armelor nucleare
EXPRIMATA DE CONFERINȚA T.U.C. DE EA BLACKPOOL
LONDRA 8 (Agerpres). — La
Blackpool s-au încheiat lucrările
Conferinței anuale a Congresului sin
dicatelor din Marea Britanie (T.U.C.).
Participanții au adoptat o serie
de documente privind dezarma
rea, politica externă, mediul În
conjurător, situația economică a țării
și au trasat programul de măsuri In
lupta Împotriva legislației antisindicale în vigoare în Marea Britanie.
Conferința T.U.C. Iși exprimă, intr-o rezoluție, îngrijorarea în legă
tură cu continuarea punerii in apli
care a programului britanic de pro

COLUMBIA:

ducere a armelor nucleare și cheamă
guvernul să răspundă pozitiv la
inițiativele de pace și să adere
grabnic la procesul de dezarmare. A
fost, de asemenea, adoptată o altă
rezoluție ce conține un apel tn vede
rea lichidării, în următorii 15 ani,
a tuturor obiectivelor nucleare. De
legații au mai aprobat o rezoluție
privind situația din Namibia și
R.S.A., au examinat concepția T.U.C.
față de implicațiile nefavorabile ale
creării pieței (vest) europene unice
și alte probleme.

Continuă campania națională

împotriva traficanților de droguri

Joncțiunea „Soiuz TM-8“ cu „Mir"
La 8 septembrie, In
primele ore ale dimi
neții, a avut loc jonc
țiunea pe orbita eircumterestră a navei
cosmice sovietice pi
lotate „Soiuz TM-8" șl
a complexului științi
fic orbital „Mir", in
formează agenția
T.A.S.S. După verifi
carea ermetizării sis
temului de cuplare.

Părăsind teritoriul Republicii Socialiste România, vă exprim cele mal
calde mulțumiri pentru ospitalitatea și primirea cordială ce ne-au fost
rezervate pa parcursul șederii noastre în capitala frumoasei dumnea
voastră țări.
' Sint convins că relațiile de prietenie dintre Afganistan șl România se
vor consolida și se vor extinde în continuare. In interesul popoarelor noastre,
al păcii și securității internaționale.
Mă folosesc de acest prilej pentru a vă adresa cele mal bune urări de
fericire personală, de progres și prosperitate continuă poporului
dumneavoastră.

I

BOGOTA 8 (Agerpres). — Intr-o
declarație, președintele Columbiei,
Virgilio Barco, arătînd că S.U.A.
este una dintre țările cu cel mai
mare număr de drogați, a apreciat
că ar fi cazul ca autoritățile ame
ricane să recunoască oficial că ce
rerea de narcotice reprezintă cheia
problemei — relatează agenția
Prensa Latina.
Pe de altă parte, șeful statului
columbian a precizat că țara sa va
continua campania națională împo
triva traficului ilicit de droguri, sperînd că și alte țări iși vor asuma
responsabilitatea ce le incumbă.
QUITO 8 (Agerpres). — O reuni
une a Comisiei andine de luptă îm
potriva drogurilor, alcătuită din re
prezentanți ai Boliviei, Columbiei,
Ecuadorului, Perului șl Venezuelei,
va avea loc în zilele de 18 și 19 sep
tembrie, Ia Quito — informează a-

genția Prensa Latina. Convocată de
președintele Parlamentului Andin,
reuniunea va lua in dezbatere mă
surile ce se impun pentru comba
terea producerii și traficului Ilicit
de droguri.

MONTEVIDEO 8 (Agerpres). —
Asociația latino-americană pentru
drepturile cetățenești a solicitat gu
vernelor din regiune elaborarea unul
cod latino-american Împotriva tra
ficului cu narcotice, informează
agenția Efe. In opinia asociației,
actualele instrumente juridice, ad
ministrative, polițienești din Ame
rica Latină sint insuficiente pentru
combaterea traficului cu stupefiante.
Intr-un comunicat difuzat la
Montevideo s-a cerut, de asemenea,
Statelor Unite și C.E.E. să Întreprin
dă acțiuni eficiente In vederea re
ducerii cererii de droguri.
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