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iN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
• Oamenii muncii din agricultură raportează încheierea 

recoltării unor culturi și abținerea de producții mari 
la hectar

• Noi colective muncitorești din economie raportează 
obținerea unor importante rezultate în îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan pe acest an și din actualul 
cincinal
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în dezbaterei adunărilor de dări de seamă și alegeri 

desfășurate în pregătirea Congresului al XlV-lea al partidului

SPIRITUL REVOLUȚIONAR-
IRIASĂ FORȚĂ DE PROGRES

ș 1

CONGRESUL 
alXIV-lea 

AL BC.R,

Adunările organizațiilor de bază trebuie să constituie un prilej de 
analiză temeincă a întregii activități. Sa se acorde o atenție mult mai mare 
problemelor plitico-educative, de creștere a combativității, a spiritului 
revoluționar!

NICOLAE
Viața politică a tării înscrie în a- 

ceste zile, ca o dominantă, desfășura
rea in toate organizațiile de partid a 
adunărilor de dări de seamă și ale
geri. Adevărate foruri ale democra
ției interne de partid, adunările sint 
chemate, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in concluziile la 
recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. să exami
neze cu înaltă exigentă, in spirit cri
tic și autocritic, activitatea politico- 
organizatoricâ desfășurată, să stabi
lească măsuri concrete de perfecțio
nare calitativă a acesteia, în concor
dantă cu cerințele actualei etape de 
construcție socialistă.

O atenție de cea mai mare însem
nătate se cere acordată în cadrul dez
baterilor activității în domeniul edu
cativ, al formării și dezvoltării con
științei revoluționare, modelării con
vingerilor comuniste ale oamenilor 
latură de cea mai mare importanță 
în opera istorică de formare a omu
lui nou, de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Intre domeniile construcției soci» 
liste care au cunoscut o interpretare 
și îmbogățire novatoare in perioade 
■inaugurată de Congresul al IX-lea 
cel legat de rolul factorului conștient 
al conștiinței noi, revoluționare ii 
progresul societății contemporane s- 
situează la loc de frunte 
Cu aportul hotăritor al tovarășulu 
Nicolae Ceaușescu. concepția privin 
rolul activității ideologice, relati 
existentă-conștiință socială au fos 
regindite intr-o viziune cu adevări 
dialectică, emancipată de elemente' 
mecaniciste, rigid deterministe I 
care fuseseră tratate și înțelese. Col 
știința socialistă a fost astfel defini 
ca un factor de prim ordin al progr- 
sului, care nu numai că nu trebui 
printr-o determinare fatalistă, să r- 
mină în urma existenței, ci poate c- 
vansa procesul dezvoltării, prefigw 
căi de evoluție socială.

Importanța deosebită pe care cț- 
știința socialistă, gîndirea și acțiuia 
revoluționară o dobindesc in epocaje 
care <*.  străbate acum societatea mi
tră decurge din complexitatea obt- 
tivelor și programelor de dezvolte 
pe care le cuprind proiectul Progi- 
mului-Directivă de dezvoltare ecoa- 
rțiico-socială a patriei în cincimii 
următor și pină la nivelul anui 
2000, Tezele pentru Congresulal 
XlV-lea, obiective a căror realire 
vor asigura trecerea României înl-o 
fază nouă, superioară. Educarea a- 
menilur in spirit revoluționar a e- 
venit o cerință primordială petru 
înaintarea neabătută a patriei pea-

A SOCIETĂȚII NOASTRE

iea progresului economico-social și 
valorificarea cu eficiență sporită a 
uriașului potențial tehnico-material 
făurit în anii socialismului, pentru 
aplicarea consecventă a principiilor 
socialismului științific în dezvoltarea 
noii orinduiri.

Din perspectiva aprecierii pri
vind creșterea rolului factorului 
conștient în etapa actuală și în 
viitor, documentele pentru cel de-al 
XlV-lea Congres cheamă să se 
acționeze permanent, cu stăruin
ță, prin conjugarea eforturilor tu
turor factorilor educaționali, prin 
convergenta întregului sistem de 
forme si metode de influențare a 
conștiinței, pentru ca spiritul revo
luționar să fie ferm întronat in 
munca si viata fiecărui colectiv, a 
fiecăruia dintre membrii săi. „în 
centrul activității organelor si orga
nizațiilor de partid, a tuturor insti
tuțiilor ideologice și cultural-educa
tive trebuie să stea permanent mo
delarea fizionomiei omului nou. 
înaintat, animat de un profund spi
rit patriotic, devotat trup si suflet 
cauzei nobile a socialismului și co
munismului. făuririi celei mai drep
te si mai umane societăți", se subli
niază in Tezele pentru Congresul al 
XlV-lea.

A gindi și acționa in spirit revolu
ționar înseamnă înainte de toate a 
fi angaiat cu întreaga energie si 
putere de creație in îndeplinirea 
sarcinilor de zi cu zi. a munci cu 
înaltă răspundere, a contribui cu 
abnegație la înfăptuirea exemplară 
a politicii partidului la fiecare loc de 
muncă, a fi preocupat de gospodă
rirea superioară a proprietății so
cialiste. pornind de la convingerea, 
strălucit confirmată de experiența 
construcției socialiste. că aceasta 
reprezintă trainica temelie a inde
pendentei si demnității tării, a creș
terii bunăstării generale și a fie
căruia în parte.

Definit prin larga receptivitate 
fată de nou, prin lupta hotărîtă îm
potriva a tot ceea ce este perimat, 
spiritul revoluționar în gindire si 
acțiune presupune încrederea 
neabătută în potențialul creator al 
poporului, convingerea fermă că 
prin munca unită, mai spornică, 
neajunsurile vor fi înlăturate, asigu- 
rîndu-se mersul înainte al societății. 
Spiritul revoluționar se exprimă 
în asemenea împrejurări în hotă- 
rîrea de a nu da înapoi în ^arța greu
tăților, prin voința de X pune cu 
abnegație și hotărîre umărul la înlă
turarea lor.

Sumă a unor înalte trăsături mo
rale, politice, spiritul revoluționar 
se îngemănează în epoca pe care o 
străbate acum țara cu cerința perma
nentei ridicări a pregătirii politice și 
profesionale, de specialitate, a Îm
bogățirii neîntrerupte a cunoștințe
lor științifice, tehnice, ideologice, 
culturale.

Sublinierea făcută în repetate rin- 
duri de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
inclusiv in recentele concluzii Ia 
ședința Comitetului Politic Executiv 
privind relația strînsă, dialectică din
tre spiritul revoluționar și cunoaș
terea științifică, dintre combativita
tea, activismul conștiinței noi și 
stăpînirea celor mai noi cuceriri ale 
revoluției tehnico-științifice trebuie să 
constituie adevărate jaloane și orien
tări în munca factorilor educațio
nali, in activitatea organelor și or
ganizațiilor de partid. Pentru a fi 
conștiința trecerii la o calitate nouă, 
a continuității procesului revoluțio
nar în toate domeniile activității 
economico-sociale, conștiința socia
listă trebuie să devanseze existența 
socială, să surprindă mai din vreme 
noile tendințe ale dezvoltării socia
le, să ofere soluții și răspunsuri con
vingătoare. durabile, să participe cu 
tot potențialul ei creativ la soluțio
narea problemelor ce apar in toate 
sectoarele vieții.

Iată de ce în spiritul aprecierilor 
și orientărilor secretarului general 
al partidului, adunările de dări, de 
seamă și alegeri, pe lingă analiza 
problemelor economico-sociale. acor
dă o atenție de primă importanță 
formării și dezvoltării conștiinței 
socialiste, creșterii combativității, a 
spiritului revoluționar. Și aceasta nu 
în mod general, prin aprecieri globa
le, ci analizîndu-se concret stării*»  
de lucruri negative din organizația 
de bază respectivă, luindu-se poziție 
critică fără echivoc față de manifes
tările de indisciplină, de încălcare a 
normelor eticii și echității, de sus
trageri din avutul obștesc, determi- 
nindu-se o atitudine fermă, comba
tivă în problemele respectării si 
aplicării principiilor specifice socie
tății noastre. . Numai astfel, numai 
respectîndu-se integral aceste ce
rințe, adunările de partid pot deveni.

In pagina a lll-a, relatări de la
ADUNĂRI DE DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI 

ALE ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
40 DE ANI DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII POPULARE CHINEZE

CEAUȘESCU
in spiritul exigențelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o înaltă școală 
de educație revoluționară, patriotică, 
comunistă, de întărire a legăturilor 
partidului cu poporul, a voinței 
tuturor comuniștilor de a asigura 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
economice, a tuturor obiectivelor 
stabilite.

Cum este și firesc, aceste exigențe 
nu trebuie concepute ca avînd va
labilitate doar pentru perioada cind 
se desfășoară adunările de dări de 
seamă și alegeri ; ele se cer încor
porate in stilul de muncă al organe
lor și organizațiilor de partid, ca o 
componentă organică a activității 
acestora. Ori de cite ori se anali
zează o problemă, investigația nu 
poate și nu trebuie să se oprească 
la nivelul unor cauze materiale, care 
pot fi fără îndoială reale. Sensul 
profund al îndemnului secretarului 
general a] partidului este acela ca 

. in orice situație analiza șâ pătrurjdă 
la nivelul conștiinței și răspunderi
lor oamenilor, al comuniștilor în 
primul tind. Pentru că numai in 
acest mod. ai angajării conștiente a 
fiecăruia și a tuturor, se pot stabili 
căile și metodele mersului înainte, 
ale înlăturării unor stări negative 
chiar dacă acestea apar la prima 
vedere ca „obiective" sau, oricum, 
mai depărtate de munca oamenilor. 
Ipr programele de măsuri stabilite 
vor încorpora acțiuni complexe me
nite să stimuleze participarea efec
tivă, in cunoștință de cauză, cu fer
mitate, a tuturor la perfecționarea 
multilaterală a activității dintr-o 
unitate sau alta, dintr-un domeniu 
sau altui. Participare susținută 
mereu de conștiința propriilor înda
toriri. de convingerea că prin muncă 
și efort propriu, sub conducerea 
gloriosului partid comunist, oamenii 
muncii vor făuri un destin mereu 
mai luminos, mai demn patriei so
cialiste. Spiritul revoluționar înseam
nă, așa cum a subliniat în repetate 
rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
angajarea plenară în înfăptuirea 
neabătută a țelurilor noii orinduiri. 
in continuarea istoricei opere de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe păm intui pa
triei noastre. România socialistă.
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i Răspundere muncitorească pentru 
! realizarea exemplară a planului 
j_ pe ultimul trimestru al anului

Activitatea desfășurată în toate 
sectoarele vieții economico-sociale 
in perioada care a» trecut din acest 
an pune în evidență, cu puterea de 
netăgăduit a faptelor, practic in 
toate întreprinderile, in toate loca
litățile șl județele patriei, ampla 
mobilizare de forțe, eforturile sus- , 
ținute, desfășurate pentru realizarea 
ritmică, integrală, la un inalt nivel 
calitativ și de eficiență a tuturor 
prevederilor planului. Succesele ra
portate de numeroase unități pină 
acum, la începutul celui de-al 
IV-lea trimestru al anului, depăși
rile importante înregistrate pe nouă 
luni în ce privește realizarea pro
ducției fizice, a exportului, a celor
lalți indicatori intr-un șir de 
întreprinderi demonstrează că nu 
există domeniu de activitate in care 
să nu se remarce astăzi, puternic, 
hoțărîrea muncitorilor, a specialiști
lor, a cadrelor de conducere, a tutu
ror factorilor de răspundere de a 
munci mereu mai bine, cu randa
mente superioare, de a soluționa o- 
perativ toate problemele, astfel incit 
pretutindeni, in industrie, in 
agricultură, pe șantiere, in transpor
turi și in celelalte ramuri ale eco
nomiei. sarcinile stabilite să fie în
făptuite in mod exemplar.

înțelegînd că cea mai exactă uni
tate de măsură a capacității lor 
creatoare și de mobilizare o repre
zintă realizarea planului la toți in
dicatorii. colectivele de oameni ai 
muncii de pe întreg cuprinsul țării 
și-au intensificat continuu eforturi
le, Întrecerea însuflețitoare desfășu
rată pentru producții tot mai mari, 
pentru sporirea calității și eficienței 
fiind puternic impulsionată de dez
baterile și propunerile făcute in a- 
dunările de dări de seamă și ale
geri ale organizațiilor de partid. 
Cu fiecare zi care ne apropie de ma
rele forum al comuniștilor se pro
bează prin noi și prestigioase suc
cese puternicul ecou pe care il arc 
în riadul clasei noastre muncitoare. 

Imagine din municipiul Alexandria Foto : S. Cristian

al tuturor oamenilor muncii, che
marea însuflețitoare adresată de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
a face din 1989 anul cu cele mai 
bune rezultate in întreaga activitate 
economico-socială, care să asigure 
îndeplinirea cu succes a întregului 
pian cincinal.

în contextul acestor preocupări 
care vizează perfecționarea întregii 
activități economice, in ședința din 
22 septembrie a.c. a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., des
fășurată sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, s-au stabilit noi 
și importante măsuri menite să asi
gure desfășurarea in ritm susținut, 
in toată perioada următoare, a pro
ducției de bunuri materiale, pentru 
realizarea neabătută a planului, care 
pe luna octombrie și pe trimestrul 
IV este superior față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. Așa cum a 
subliniat însă secretarul general al 
partidului, prevederile planului pe 
acest ultim trtwn^iru trebuie consi
derate ca minime și de aceea este 
necesar ca pretutindeni să se acțio
neze cu toată fermitatea în vederea 
înfăptuirii sarcinilor asumate la toți 
indicatorii, o atenție deosebită acor- 
dindu-se calității și nivelului tehnic, 
exportului și creșterii eficienței eco
nomice. Practic, principala cerință a 
activității de zi cu zi o constituie, în 
această ultimă parte a anului, solu
ționarea cu operativitate a tuturor 
problemelor de care depinde înde
plinirea prevederilor de plan la pro
ducția fizică, condiție hotăritoare a 
realizării indicatorilor de eficiență, 
a asigurării fondului de marfă ne
cesar dezvoltării pe mai departe a 
economiei țării, onorării contracte
lor încheiate cu partenerii externi.

Așa cum s-a subliniat și la re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., in 
momentul de față sînt clarificate 
toate problemele de care depinde 

realizarea in cele mai bune condiții 
a planului, inclusiv problemele ba
zei materiale. în toate unitățile eco
nomice, in toate județele s-au asigu
rat condițiile necesare pentru des
fășurarea ritmică a producției, pen
tru atingerea și depășirea niveluri
lor stabilite pentru ultimul trimes
tru și pe întregul an. Acum totul 
depinde, deci, de buna organizare a 
muncii, de modul cum se irhplica 
toate cadrele, specialiștii, organele 
și organizațiile de partid, organis
mele de conducere colectivă din în
treprinderi, centrale, ministere în 
vederea eliminării neajunsurilor ce 
se mai înregistrează intr-un sector 
sau altul, îmbunătățirii întregii acti
vități. folosirii cu maximă eficiență 
a capacităților de producție, a forței 
de muncă, întăririi ordinii și disci
plinei, a spiritului ele răspundere 
pentru înfăptuirea întocmai a obiec
tivelor asumate in ultimul trimestru 
al anului 1989.

Punind pretutindeni în centrul 
atenției oamenilor muncii realizarea 
prevederilor la producția fizică, tre
buie luate toate măsurile necesare 
pentru buna funcționare a relațiilor 
de colaborare, at.it la nivelul între
prinderilor sau al ramurilor, cit și 
la nivelul întregii economii. Lucru 
pe deplin posibil. in primul rinri 
prin execuția și livrarea ritmică, 
așa cum s-a prevăzut in graficul 
fiecărei unități, a tuturor reperelor, 
subansamblelor, mașinilor sau in
stalațiilor care fac obiectul contrac
telor de cooperare. Mai mult ca 
pricind, acum, in fiecare din zilele 
rămase din 1989, este necesar să s? 
asigure un climat de deplină ordine 
si disciplină in înfăptuirea sarcini
lor economice. Cerințe Ia ordinea 
zilei si in cazul noilor capacități care 
trebuie să fie puse în funcțiune pină 
la sfîrșitul anului, a căror producție 
este evaluată in echilibrarea balan
țelor materiale si pentru buna des-
(Continuarc in pag. a Tl-a)

IIncheira insMăriler in această decadă 
stringerea si depozitarea neintirziată a recoltei■

Tovarășului JIANG ZEMIN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului YANG SHANGKUN
Președintele Republicii Populare Chineze 

Tovarășului WAN LI
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale Populare 

a Republicii Populare Chineze

• Pînă în seara :ilei de 29 septembrie, porumbul 
a fost cules de pe 481a sută din suprafața cultivată

• Prin participaea activă a tuturor locuitorilor 
de la sate și folosire cin ten să a mijloacelor mecanice, 
toate roadele toamnei să fie strînse grabnic

• Eforturile pentu grăbirea însămînțâriior să se 
împletească cu răspuiderea față de calitatea lucrări
lor, asigurîndu-se densitatea optimă prevăzută

• Pentru îndeplinirea sarcinilor de livrare la 
fondul de stat, la transportul porumbului, al celorlalte 
produse să fie mobilizate toate mijloacele disponibile
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Tovarășului
premierul Consiliului de Stat

Aniversarea a patru decenii de îa proclamarea Repu
blicii Populare Chineze ne oferă plăcutul prilej ca, în nu
mele Partidului Comunist Român, al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, să vă adresăm dumneavoastră, Partidului Co
munist Chinez, Guvernului Republicii Populare Chineze 
și poporului chinez un cordial salut prietenesc și cele mai 
calde felicitări.

Rezultat al îndelungatei lupte revoluționare, plină de 
eroism și sacrificii, desfășurată de poporul chinez, sub 
conducerea gloriosului său partid comunist, împotriva do
minației imperialiste, pentru eliberare socială și națio
nală, proclamarea la 1 octombrie 1949 a Republicii Popu
lare Chineze a inaugurat o nouă epocă in istoria multi
milenară a Chinei, epoca revoluției și construcției socia
liste, a modificat substanțial raportul internațional de 
forțe in favoarea socialismului și păcii'.

tn cei 40 de ani care au trecut de la proclamarea Re
publicii Populare Chineze, poporul chinez, punindu-și în 
valoare marile sale energii creatoare, muncind cu multă 
abnegație și dăruire, învingînd multe greutăți, a obținut 
succese remarcabile în opera de edificare a socialismu
lui. in afirmarea tot mai puternică a Chinei pe arena 
mondială. Poporul român dă o înaltă apreciere amplei

LI PENG
al Republicii Populare Chineze

activități pe care harnicul popor chinez o desfășoară, sub 
conducerea Partidului Comunist Chinez, pentru transfor
marea țării sale intr-un stat socialist puternic și modern, 
rolului important pe care Republica Populară Chineză îl 
are in viața internațională, în lupta pentru pace, dezar
mare și securitate in lume, pentru înțelegere și colabo
rare intre națiuni, pentru reglementarea diferendelor din
tre state pe cale politică, prin negocieri.

Adresăm poporului prieten chinez urări de noi și tot 
mai mari succese in construcția socialistă, pentru pros
peritatea și înflorirea continuă a Republicii Populare 
Chineze.

Cu deosebită satisfacție constatăm că relațiile de prie
tenie, solidaritate și colaborare rodnică dintre partidele, 
țările și popoarele noastre cunosc o dezvoltare continuă 
in toate domeniile. Dorim să reafirmăm, și cu acest 
prilej, convingerea noastră fermă că. acționind împreună, 
in strînsă conlucrare, in spiritul înțelegerilor convenite 
la nivel înalt., relațiile dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Chinez, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chineză vor cunoaște o 
nouă și puternică dezvoltare, spre binele și în interesul 
popoarelor român și chinez, al cauzei generale a socia
lismului și păcii in lume.

STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI, in procente pe județe, în seara 
zilei de 29 septembrie (date furnizate de Ministerul Agriculturii) NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România
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(Urmare din pag. I)
fâșurare a aprovizionării tehnico- 
materiale la nivelul intregii econo
mii. De aceea, cu atit mai mult tre
buie făcut totul pentru a se asigura 
finalizarea si punerea in producție a 
tuturor capacităților prevăzute in 
plan, pentru urgentarea execuției 
lucrărilor la obiectivele de investiții 
cu termene de predare in acest an.

Cu prioritate trebuie acționat, 
bineînțeles, in toată perioada urmă
toare, in vederea realizării producției 
de export și a exportului. Pentru că 
numai prin înfăptuirea programelor 
stabilite in acest domeniu, și deci 
prin asigurarea echilibrului valutar, 
a fondurilor necesare acoperirii tu
turor plăților pentru Importuri, prin 
venituri provenite din export, la 
nivelul tuturor întreprinderilor, cen
tralelor, al ministerelor șl ramurilor, 
se pot realiza Indicatorii economici 
prevăzuți într-o serie de unități 
dependente de importul de materii 
prime, materiale, aparate sau in
stalații. Iată de re, la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv, to

PRODUCȚIA FIZICA Șl EXPORTUL 
-livrate ritmic, la înalt nivel calitativ!

ii

începe astăzi ultimul trimestru al anului, perioadă de maximă Im
portanță pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan in toate 
domeniile șl în care, tocmai de aceea, se impune o puternică mobilizare 
a tuturor forțelor tehnice și umane, o deplină angajară cr tuturor oame
nilor muncii, In frunte cu comuniștii, astfel Incit activitatea productivă să 
se desfășoare ritmic, la un nivel calitativ superior. Așa cum se subliniază 
in concluziile tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., s-a asigurat tot ce este necesar 
pentru realizarea in bune condiții a planului pe trimestrul IV și pe în
tregul an. Se impune să se acționeze insă cu mai multă hotărîre pentru 
folosirea cu maximă eficiență a capacităților de producție, a forței de 
muncă, pentru întărirea ordinii și disciplinei, a spiritului de răspundere 
in înfăptuirea sarcinilor stabilite la fiecare loc de muncă, în fiecare uni
tate economică.

Adunările de dări de seamă și alegeri care au loc In această pe
rioadă constituie cel mai bun prilej pentru analiza exigentă, in spirit 
critic și autocritic, a activității desfășurate, pentru stabilirea unor noi 
măsuri care să determine perfecționarea organizării și modernizarea 
producției. Organizațiile de partid, toți comuniștii trebuie să se situeze 
așadar în fruntea acțiunilor întreprinse pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor economice.

lată în acest sens numai cîteva din știrile sosite la redacție șl care 
evidențiază atmosfera de deplină angajare a oamenilor muncii de pe 
întreg cuprinsul țării pentru a intîmpina cu noi succese în producție 
Congresul al XIV-lea al partidului.

ANGAJARE DEPLINA. REZUL
TATE PE MĂSURA. Punînd în 
prim-planul preocupărilor realiza
rea in mod exemplar a producției 
pentru export, colectivul de la în
treprinderea de Rulmenți din mu
nicipiul Alexandria — ale căi ui 
produse sint livrate în peste 50 de 
țări ale lumîi — a reușit să ono
reze la termenele stabilite si chiar 
în devans contractele cu partenerii 
externi. Semnificativ pentru înalta 
răspundere muncitorească cu care 
se acționează aici este faptul că în 

varășul Nicolae Ceaușescu a su
bliniat in mod deosebit necesitatea 
realizării întocmai a programului de 
export stabilit pentru acest an, 
execuției și livrării întregului fond 
de marfă planificat, in condițiile de 
calitate și la termenele prevăzute 
în contracte. In spiritul acestor im
portante cerințe, in toate unitățile 
care desfășoară activitate de export 
trebuie să se acorde atenție sporită 
realizării producției contractate cu 
partenerii externi, onorînd în cele 
mai bune condiții obligațiile 
asumate. Și aceasta cu atît mai mult 
cu cit, așa cum s-a arătat la ședința 
Comitetului Politic Executiv, toate 
județele au primit comenzile, în cel 
mai scurt timp urmind să fie clarifi
cate în detaliu toate celelalte con
diții care privesc asigurarea capaci
tăților de producție, a întregii baze 
tehnice șl materiale necesare deru
lării ritmice a planului.

O altă cerință majoră a etapei 
actuale, decisivă pentru înfăptuirea 
prevederilor de plan pe 1989, o con
stituie realizarea întregului volum 
de producție planificat la un nivel 

cele trei trimestre care au trecut 
din acest an au fost livrate la ex
port. ca urmare a solicitărilor, su
plimentar. produse în valoare de 
peste 17 milioane lei.

— S-au materializat astfel — ne 
spune Tlncu Dode, președintele 
consiliului oamenilor muncii — 
măsurile întreprinse pentru conti
nua modernizare a tehnologiilor, 
creșterea calității, valorificarea su
perioară a resurselor materiale și 
energetice. Prin darea în exploata
re a unor noi capacități de produc

mereu mai tnait de calitate ți efi
ciență, deci cu consumuri materiale 
$i energetice reduse. Toate colecti
vele de oameni ai muncii trebuie să 
Înțeleagă că respectarea normelor 
de consum aproba K> reprezintă nu 
doar o pirghie importantă pentru 
creșterea eficienței, o chestiune care 
privește doar activitatea proprie, ci 
o condiție esențială pentru însuși 
bunul mers al producției la nivelul 
intregii economii. Numai respectin- 
du-se riguros normele de consum 
stabilite în fiecare unitate economi
că. In fiecare județ, practic la 
nivelul întregii economii, se pot 
asigura resursele necesare desfășu
rării normale a producției materiale. 
Depășirea consumurilor într-o uni
tate echivalează cu diminuarea re
surselor materiale necesare altor 
întreprinderi, așa cum, în mod 
firesc, economisirea de materii 
prime Înseamnă să dispunem de un 
volum sporit de resurse necesare 
execuției unor cantități sporite de 
mărfuri cerute atit pentru satisface
rea cerințelor interne, cit și pentru 
export.

ție s-au creat condițiile asimilării 
în fabricație a altor tipuri de pro
duse de înaltă precizie și finețe, 
deosebit de solicitate pe piața ex
ternă. In acest mod. prin fapte de 
muncă prestigioase, ne exprimăm 
si noi. cei care ne desfășurăm ac
tivitatea in această întreprindere, 
in deplină unitate de cuget și sim
țire cu întregul partid și popor, de
plina adeziune și profunda satis
facție față de Hotărîrea Plenarei 
Comitetului Central al partidului 
privind propunerea de realegere a 
iubitului nostru conducător, tova
rășul Nicolae Ceausescu, la cel 
de-al XIV-lea Congres în suprema 
funcție de secretar general al parti
dului. opțiune istorică ce se consti
tuie într-o garanție sigură pentru 
înfăptuirea cu succes a mărețelor 
programe de dezvoltare economico- 
socială a patriei și ridicarea ei pe 
cele mai înalte culmi de progres și 
civilizație. (Stan Ștefan).

DĂRUIRE ȘI ABNEGAȚIE. în 
noul peisaj industrial al ora
șului Huși — localitate puternic 
racordată la ritmurile econo
mice ale țării în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" — Fabrica de 
Utilaj Complex ocupă un loc Im
portant. Produsele executate aici 
— de calitate, competitive — se 
bucură de unanime aprecieri nu 
numai în țară, ci și peste hotare. 
Un obiectiv de cea mai mare în
semnătate pentru colectivul acestei 
unități, ce înscrie Hușiul Intre cen
trele producătoare de utilaj petro

Adevărate foruri democratice ale 
partidului nostru, adunările de dări 
de seamă și alegeri, care se desfă
șoară în aceste zile în întreaga țară, 
în pregătirea Congresului al XIV-lea. 
constituie cel mai bun prilej de 
analiză și de dezbatere temeinică, 
într-un spirit de înaltă răspundere 
comunistă, ale tuturor problemelor 
de care depinde realizarea planului, 
astfel incit, încă din aceste prime 
zile ale trimestrului IV, să se lucreze 
în ritmurile care au fost stabilite. 
Practic, în cadrul fiecărei adunări — 
adevărate școli de educație patrio
tică, revoluționară pentru toți comu
niștii — trebuie să se adopte pro
grame de măsuri cu obiective 
concrete, mobilizatoare, menite să 
asigure îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a tuturor sarcinilor de 
plan pe acest an și pe întregul 
cincinal, punîndu-se astfel, de pe 
acum, baze sigure înfăptuirii cu 
succes a hotărârilor de importanță 
istorică ce vor fi adoptate de Con
gresul al XIV-lea al partidului.

Nicolae MILITARU

lier ale țării, îl constituie realiza
rea ritmică, exemplară, a produc
ției fizice.

— Ca urmare a organizării su
perioare a activității și sporirii 
productivității muncii — ne spune 
Teodor Loghin, vicepreședinte al 
consiliului oamenilor muncii, în 
perioada ce a trecut din acest an 
au fost realizate, peste prevederi, 
utilaje pentru explorări geologice, 
foraj și exploatare sonde in va
loare de 12 milioane lei, în timp 
ce comenzile de utilaj tehnologic 
pentru metalurgie și industria ali
mentară, piesele de schimb aferen
te au fost la termen și integral 
onorate.
Este modul concret în care oame
nii muncii din unitatea noastră țin 
să întîmpine apropiatul forum al 
comuniștilor români, exprlmindu-și 
deplina adeziune și susținind din 
toată inima Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. privind propunerea 
ca la Congresul al XIV-lea, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, eminentul 
conducător de partid și țară, să 
fie reales în suprema funcție de 
secretar general al partidului, ga
ranție sigură a ridicării patriei 
noastre spre noi culmi de progres 
și civilizație socialistă. întregul 
nostru colectiv și-a reînnoit anga
jamentul de a acționa în conti
nuare cu înaltă abnegație și răs
pundere revoluționară pentru ea, 
în cinstea Congresului al XIV-lea al 
partidului să ne îndeplinim planul 
pe întregul an la toți indicatorii 
economici. (Petru Necula).

In sectorul energetic - activitate b organizată, muncă 
susținută pentru buna funcționare tuturor instalațiilor

LA ÎNTREPRINDEREA ELECTROCENTRAGIURGIU

asigurat conform gricelor

O sarcină de stringentă actualita
te, sublim,iată și la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 22 septembrie, se 
referă la necesitatea asigurării ce
lor mai bune condiții pentru func
ționarea centralelor electrice la în
treaga capacitate și livrarea ener
giei la nivelurile planificate. în ve
derea desfășurării normale a proce
selor de producție, în toate între
prinderile, a întregii activități eco- 
nomico-sociale. în acest sens, una 
din acțiunile de maximă importanță 
o constituie efectuarea în cel mai 
scurt timp posibil a reparațiilor pla
nificate la toate grupurile energe
tice ale centralelor electrice. Aceas
tă acțiune antrenează în perioada 
actuală și colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinderea Electro
centrale Giurgiu, 
precum și pe fur
nizorii de utilaje 
și echipamente, 
pe lucrătorii din 
unitățile speciali
zate. Care este 
stadiul lucrări
lor ? Ce proble
me mai trebuie 
soluționate? Cum 
se acționează. în 
același timp, pen
tru asigurarea 
stocului de cărbune ? Iată tema son
dajului nostru de azi.

In conformitate cu planul de stat 
pe anul 1989, la termocentrala din 
Giurgiu sînt prevăzute reparații ca
pitale, curente și revizii tehnice la 
78 de poziții. „Practic, potrivit pro
gramelor întocmite, ne spune tova
rășul Mircea Barbăndeal, secretarul 
comitetului de partid pe Întreprin
dere, în luna septembrie am efec
tuat un însemnat volum de lucrări, 
iar acum luna octombrie este hotă- 
ritoare pentru activitatea de repa
rații. Tocmai de aceea am acordat 
și acordăm în continuare o atenție 
sporită organizării temeinice a mun
cii la nivelul tuturor compartimen
telor. așa incit lucrările să fie in
tensificate la maximum, iar grupu
rile energetice să intre în funcțiune 
la termenele stabilite".

Intr-adevăr, la cazanul nr. 1. de 
420 tone abur pe oră, se muncește 
intens, cu forțe sporite. Aici acțio
nează brigăzile de electricieni, 
AMC-lști și montori din cadrul 
Trustului-Antrepriză Generală E- 
nergo-Montaj. „încă de la data de 
15 august a.c. am început lucrările 
la sistemul vaporizator, la supraîn- 
călzitoarele 1 și 2. efectuind în a- 
celași timp și o serie de operații de 
modernizare, ne spune inginerul 
Crinu Naftali, din cadrul trustului- 
antrepriză menționat. în prezent, ne 
concentrăm întreaga atenție asupra 
modernizării economizorului la ven
tilatoarele de aer și gaze, precum 
și a preincălzitoarelor rotative de 
aer. Totuși, pentru a încheia aceste 
lucrări la termenul planificat și in 
condiții de calitate superioare, solici
tăm întreprinderii „Vulcan" Bucu
rești. cu care de altfel am avut o 
foarte bună colaborare, urgentarea

livrării ultimelor furnituri, resj 
așa incit graficele de execuții 
fie respectate întocmai".

Intens se muncește șl Ia pun 
de lucru unde acționează muri 
Tii și ■ specialiștii de la Întreg 
derea-Antrepriză Montaj-RepI 
Centrale Termice București. Se 
crează la modernizarea unei b 
transportoare și a alimentatoat 
de cărbune, la repararea celor d 
concasoare de zgură, a arzătoaiț 
de praf de cărbune, a electrofil' 
Iui șl a grătarului de postări 
concomitent cu revizia instalației 
alimentare cu păcură. „După c 
se poate observa, ne spune ingi................ ........ ..... „ ___ ___
rul Mihai Bucică din oadrul Ini bune pe perioada care a trecut din 
prinderii-Antrepriză Montaj-Re; acest an. Ritmul livrărilor a fost cu 
rații Centrale Termice București; totul necorespunzător, în special 
parte din lucrări au fost deja fins pina ia data de 15 septembrie, cind 

livrările . se ri
dicau , doar la 
2 200—2 800 tone 
zilnic, cantități 
care abia dacă 
acopereau con
sumurile pentru 
activitatea cu
rentă. După a- 
ceastă dată, rit
mul livrărilor a 
crescut la 5 000— 
6 000 tbne cărbu
ne zilnic și 

zate. Acum preasamblăm la sol a-ncă acesta se va menține avem 
limentatoarele de cărbune, executate condițiile pentru a completa 
tăm reviziile și etanșările la caza-jiva 2 pină la 10 octombrie, con- 
nul nr. 1, precum și reparațiile ca-țrm programului stabilit, concomi- 
pitale la electrofiltru și arzătoareleint cu realizarea unui stoc de 
de păcură. Din păcate, lucrurile a-i 000—15 000 tone în stivă 3. care 
vansează uneori greoi deoarece în-te destinată consumului curent", 
treprinderea de Utilaj Tehnologic țn ce privește calitatea cărbune- 
Bistrița nu ne-a livrat nici pînă în se remarcă faptul că întreprin- 
prezent furniturile de care avem 
neapărată nevoie. Sperăm insă că 
semnalul nostru va fi receptat și a- 
ceastă problemă își va găsi urgent 
rezolvarea".

Concomitent, In această perioadă 
se mai execută o serie 
și revizii la secția de 
mică a apei, tunelul de 
cadrul gospodăriei de 
la mașinile de preluat cărbune nr. 1, 
la benzile transportoare 6 A. 8 A, 
10 A, și 14 A, lucrări ce se vor în
cheia. după cum ne-au spus specia
liștii din cadrul întreprinderii, la 
data de 10 octombrie, așa cum pre
vede graficul. „Pînă la această dată 
am reușit să ,terminăm lucrările de 
reparații la tamburii cazanelor nr. 2 
și 3, aflate acum în funcțiune, pre
cum și ai cazanului nr. 4 de la cen
trala termică de pornire. De aseme
nea, au fost reparate turbina nr. 1, 
cu toate instalațiile auxiliare, gos
podăria de păcură, mașina de pre
luat nr. 4 din cadrul gospodăriei de 
cărbune, precum și benzile, trans
portoare 1 A, 2 A, 3 A, 4 A. II A și 

12 A. a ținut să precizeze tovarășul 
Constantin Bursumac, inginerul-șef 
al întreprinderii. In plus, aș adăuga 
faptul că, pentru urmărirea activi
tății la toate punctele de lucru, a 
fost înființat un comandament care, 
sub îndrumarea comitetului de 
partid, analizează zilnic stadiul lu
crărilor, comparativ cu graficele,

stabilește sarcini concrete pentru 
ziua următoare și pune la punct 
detalii pentru soluționarea operati
vă a problemelor ce se ivesc".

„în ce privește asigurarea stocu
lui necesar de cărbune pentru ano
timpul rece, ne spume tovarășul 
Alexandru Firimiță. directorul în
treprinderii Electrocentrale Giurgiu, 
ar trebui ca la data de 10 octom
brie a.c. acesta să fie complet. A- 
dică 150 000 tone. Acum, insă, avem 
doar 89 000 tone de cărbune.

Cele mai mari restante le au uni
tățile miniere din bazinul carboni
fer Motru, care înregistrează o ră- 
mînere in urmă de 80 000 tone căr-

de reparații 
tratare chi- 
dezgheț din 
combustibil.

rile miniere Horezu și Cimpulung, 
te au îmbunătățit substanțial pro- 
ieiul de preparare a acestuia prin 
minarea sterilului, livrează numai 
■bune de bună calitate, puterea 
orifică a combustibilului respectiv 
criindu-se Întocmai în prevede- 
! din oartea tehnică a cazanului, 

păcate, nu același lucru se poa- 
spune despre cărbunele livrat de 
jățiie miniere din . cadrul hazl
ii carbonifer Motru, care are o 
6re calorifică mai mică cu 200—250 
Icalorii pe kilogram față de pre- 
Sri. în consecință, orieit de bine 
fi efectuate lucrările de repa-
i. grupurile energetice nu pot 
fționa la întreaga capacitate 
tiai din cauza calității necores- 
Pătoare a cărbunelui. Puterea lui 
sită, uneori destul de mult sub 
cprevăzută in proiectul de func- 
țire a cazanului, dă multă bă- 
tide cap energeticienilor șl de
tună creșterea consumului spe- 
ci de combustibil. Avind deci in 
Vfe că întreprinderea Electro- 
ctale Giurgiu consumă zilnic 
4 -5 000 tone lignit, problema 
cs se pune acum cu stringență se 
reă la livrarea ritmică a cărbu
ne si de calitate corespunzătoare, 
pdvit graficelor si programelor 
stlite.

Ion GAGH11 
corespondentul „Scinteii

încheierea însămînțărilor în această decadă, 
strîngerea și depozitarea neîntîrziată a recoltei
Am intrat In luna octombrie, iar 

de acum fiecare zi este hotărîtoa- 
re pentru îndeplinirea sarcinii im
portante care revine oamenilor 
muncii din agricultură, organelor 
$i organizațiilor de partid : strin- 
gerea in totalitate a roadelor bo
gate ale acestui an si Încheierea in 
cele mal bune condiții a insămin- 
țărilor. Care este stadiul lucrări
lor agricole de toamnă și ce prio
rități se impun în aceste zile 1

Strîngerea recoltei trebuie să 
mobilizeze. In continuare, prin
cipalele forte din agricultură. 
Spunem aceasta deoarece volumul 
lucrărilor care a mai rămas de 
efectuat este incă foarte mare. 
Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii, pînă In seara 
zilei de 29 septembrie porumbul 
a fost recoltat de pe 48 la sută 
din suprafața cultivată, soia — 86 
la sută, cartofii de toamnă — 93 la 
sută, sfecla de zahăr — 59 la sută, 
iar orezul — 22 la sută. Dacă la 
soia și cartofi lucrările de recol
tare au intrat in stadiul final, Iar 
la sfecla de zahăr ele se desfășoară 
pe baza graficelor întocmite intre 
unitățile agricole șl fabricile pre
lucrătoare. la culesul porumbului 
se înregistrează restante mari. în 
timp ce in județele Călărași si Te

dolj: Sămință de calitate în teren bine pregătit
în agricultura Județului Dolj, rit

mul lucrărilor agricole de toamnă s-a 
intensificat. Prioritate se acordă acum 
Insămințărilor. Cum se acționează ? 
Un prim aspect ce trebuie relevat se 
referă la faptul că atit amplasarea 
celor peste 120 000 hectare prevăzute 
pentru griu, cit și alegerea soiurilor 
s-au făcut mai judicios decit în alți 
ani. Sămînța de orz și grîu necesară 
pentru județ a fost asigurată în uni
tățile proprii, realizindu-se chiar un 
disponibil de circa 12 000 tone pentru 
alte județe. Pină Ia această dată, s-a 
Încheiat însămințarea culturilor fu
rajere, a rapiței pentru boabe și a 
orzoaicei, iar semănatul orzului s-a 
făcut pe 98 la sută din suprafețe. 
Acum se lucrează intens la inrămîn- 
țarea griului. Peste tot se urmărește 
respectarea termenelor stabilite și a 
calității lucrărilor, cu accent deosebit 
pe densitatea la semănat, astfel îneît 
în anul viitor să se obțină cite 9 tone 
griu la hectar.

O investigație In mai multe unități 
agricole din sudul județului, acolo 

leorman recolta de porumb a fost 
slrinsă de pe 72 și respectiv, 
71 la sută din suprafețele cul
tivate, iar in sectorul agricol 
Ilfov — 84 la sută. în altele, 
chiar dintre cele situate In cîmtfla 
de sud a tării — Ialomița. Brăila. 
Dolj, Mehedinți — lucrarea nu a 
fost efectuată declt in proporție de 
50—60 la sută. Se înregistrează di
ferențe mari la recoltarea po
rumbului între județe învecinate, 
care beneficiază' de condiții clima
tice asemănătoare si cultivă apro
ximativ aceeași suprafață. Astfel, 
dacă in județul Vaslui porumbul a 
fost strlns de pe 84 la sută din su
prafața cultivată, in județul Galați 
lucrarea s-a realizat pe numai 49 
la sută. Sint numeroase asemenea 
situații care demonstrează că exis
tă reale posibilități ca recoltarea 
porumbului să fie intensificată.

Concomitent cu strîngerea recol
tei, cu transportarea și depozitarea 
roadelor acestui an. este necesar 
să se acționeze energic pentru rea
lizarea si depășirea vitezelor stabi
lite la semănat. Aceasta cu atît mai 
mult, cu cit In unele zone ale țării 
plouă, semn că trebuie să ne grăbim, 
pentru a încheia cit mai repede 
această lucrare pe toate suprafe
țele. Or, în această privință, este 

unde lipsesc terenurile colinare, a 
ilustrat preocuparea constantă In 
direcția amintită. Un exemplu bun il 
constituie Cooperativa Agricolă Be
chet, care a început însămințarea 
griului cu două săptămîni mai devre
me față de anul trecut. „Urmărim să 
realizăm o densitate de 800 spice pe 
metru pătrat, ne spune Dumitru 
Arambașa. inginerul-șef al unității. 
Pentru aceasta pregătim terenul gră- 
dinărește.

Cu aceeași răspundere pentru asi
gurarea unei densități optime se lu
crează și pe terenurile cooperativelor 
agricole Gighera, Catane, Rast. Bis- 
treț, Piscu Vechi. La Catane, bună
oară, am fost martori cînd inginerul- 
șef al unității, Vasile Nicu, a intervenit 
prompt pentru ca pe o suprafață insă- 
mințată cu griu, ce urma să fie recep
ționată, să se facă o tăvălugire, pen
tru mai buna încorporare a seminței.

Avind în vedere faptul că termenul 
pentru finalizarea Însămînțărilor se 
scurtează de Ia o zi la alta, iar tim
pul a devenit instabil, comandamen

mult de lucru. Potrivit acelorași 
date, pină in seara zilei de 29 sep
tembrie griul a fost insămintat pe 
numai 27 la sută din suprafața 
prevăzută. Evident, cele mai mari 
restanțe se înregistrează in unele 
județe din zona colinară, care, la a- 
ceastă dată, trebuiau să încheie se
mănatul griului. Intre acestea sint: 
Bistrița-Năsăud, Sălaj, Cluj, Har
ghita. Bacău si altele. Dar și în 
județele din prima zonă agricolă 
trebuie să se lucreze intens la 
semănat, și aceasta Îndeosebi in 
județele Călărași, Constanța, Te
leorman, Dolj și altele. Pentru a 
se pune o temelie puternică viitoa
rei producții de cereale, însămin- 
țările trebuie încheiate pină la 10 
octombrie, așa cum s-a prevăzut, 
urmărindu-se ca peste tot să fie 
efectuate lucrări de cea mai bună 
calitate.

Acum, rfnd am intrat în prima 
decadă a lunii octombrie, perioadă 
decisivă pentru strîngerea recoltei 
acestui an si pentru pregătirea vi
itoarei producții. în fiecare unitate 
agricolă, printr-o temeinică orga
nizare a muncii, să se realizeze zi 
de zi, viteze de lucru înalte, la ni
velul maxim al potențialului teh
nic si uman de care acestea dispun.

----------------------------- 1

tul județean pentru agricultură a In
dicat impulsionarea la maximum a 
lucrărilor pregătitoare pentru cre
area unul front larg de lucru semă
nătorilor. Că așa stau lucrurile o de
monstrează cele constatate ia între
prinderea Agricolă de Stat Segarcea. 
Se inserase și o formație de șase trac
toare lucra cu farurile aprinse. Unul 
dintre ele era condus de șeful fer
mei, Inginerul Mihai Trișinevschi, 
care ne-a spus : „De la ora 15, me
canizatorul Marcu Oprea, ce trebuia 
să lucreze pe acest tractor, a fost în
voit să plece pentru o problemă fa
milială. întrucit trebuie să înche
iem repede pregătirea terenului, lu
crez și eu pe tractor, in acest fel 
dîndu-le un imbold in muncă celor
lalți mecanizatori". Un exemplu 
de urmat. Peste tot trebuie să se 
lucreze în ritm intens. Și aceasta cu 
atît mai mult cu cit în județ semă
natul a întîrziat.

Nicolae BABALĂU 
corespondentul „Scinteii"

vîlcea : Măsurile judicioase — 

să fie aplicate pretutindeni
După ce au terminat Însămințarea 

orzului și a plantelor da nutreț pe 
cele 9 700 hectare planificate, lucră
torii ogoarelor din județul Vilcea 
și-au concentrat forțele la semăna
tul griului în așa fel ca și această 
lucrare să se încheie în cel mai 
scurt timp.

— încă înainte de Începerea lnsă- 
mlnțării acestei culturi — ne spunea 
lng. Pantelimon Zorilescu, directo
rul direcției agricole — la indicația 
și sub îndrumarea comitetului jude
țean de partid a fost stabilit un pro
gram riguros din care nu s-au omis 
vitezele zilnice atit la nivelul con
siliilor agroindustriale, cit și în fie
care unitate agricolă. De asemenea, 
au fost schimbate solele prevăzute 
inițial pentru cultura griului, care 
nu pot fi eliberate operativ de ce
lelalte culturi mai tirzli. Practic, a 
fost prevăzut totul pentru ca intr-a
devăr semănatul griului să se des
fășoare cu aceeași operativitate și 
la același nivel de calitate cu care 
s-a lucrat la orz și culturile furajere.

Unitățile agricole din Consiliul 
Unic Agroindustrial Bălcești. „Ritmul 
imprimat lucrărilor ce se execută In 
toate unitățile noastre — precizează 
tovarășul Gheorghe Ciaușu, organi
zatorul de partid, care ne Însoțește 
In acest raid — se datorează și mo
dului în care noi am conceput și or
ganizat activitatea și cum am repar
tizat forțele. De exemplu, inginerii- 
șefl din unități răspund direct de 
calitatea însămînțărilor, de respec
tarea strictă a densității, precum și 
de viteza zilnică planificată. Șefii 
de ferme au datoria să urmărească 
zi și noapte eliberarea terenurilor 
de coceni și alte resturi vegetale și 
să coordoneze munca formațiilor de 
mecanizatori la executarea arături
lor și pregătirea solelor pentru se
mănat. Primarii au și ei sarcina ex
presă ca, în paralel cu mobilizarea 
cooperatorilor la recoltarea și trans
portul în baze al porumbului, să asi
gure preluarea din magazii și trans
portarea în cîmp a cantităților 
de sămință necesară, așa cum 
s-a prevăzut prin planul de cultură. 

De două zile au apărut unele nere
guli in ceea ce privește ritmul se
mănatului în cooperativele agricole 
Ghioroiu și Făurești și tocmai de 
aceea am stabilit ca inginerul-șef și 
celelalte cadra tehnice de la nivelul 
consiliului agroindustrial să meargă 
la fața locului pentru a da o mină 
de ajutor. Mai precis — un ajutor 
deplin și concret". Primarul comu
nei Bălcești, Gheorghe Mirea, pe 
care l-am găsit in mijlocul mecani
zatorilor pe o solă din Lunca Olte- 
țului, ne spune că o dată cu insămîn- 
țarea acestei parcele suprafața se
mănată cu griu pe ansamblul coope
rativei agricole va ajunge la 55 la 
sută, răminind de realizat ceva mai 
puțin de 420 hectare. De asemenea, 
între 45 și 60 la sută din suprafe
țele programate a fi cultivate cu 
griu au insămînțat și mecanizatorii 
din cooperativele agricole Goru- 
nești, Puiești și Valea Mare.

Responsabilitatea și grija cu care 
se acționează la însămințarea griu
lui se fac simțite și în unitățile 
agricole din consiliile unice Lădești, 
Drăgășani, Băbenl șl Rimnicu Vil
cea. Totuși, se constată diferențe 
mari Intre unitățile vecine in ce 
privește proporția în care au fost 
efectuate lnsămințările. Cooperati
vele agricole Țepești și Bugiulești, 
bunăoară, Bint nu numai unități ală
turate, dar fac parte chiar din 
aceeași comună, Tetoiu. însă în vre
me ce prima a reușit să insămînțeze 
120 hectare din cele 285 hectare pla
nificate, cea de-a doua abia a tre
cut la semănat realizind doar 50 
hectare. Oare să nu fl tras învăță
minte nici acum specialiștii, meca
nizatorii și membrii cooperatori din 
satul Bugiulești de ce vecinii lor au 
obținut in acest an recolte mai bune 
declt ei ? Aceeași întrebare ar tre
bui să și-o pună și cooperatorii din 
Zătrenl, Orlești, Șușani și din alte 
cîteva cooperative agricole, unde în- 
sămînțarea griului continuă să se 
desfășoare anevoios.

Ion STANCIU 
corespondentul „Scinteii"

iași: Tot ce se culege - 

transportat dh cîmp
în județul Iași, recoltarea șl livra

rea sfeclei de zahăr se desfășoară, 
în fiecare unitate agricolă, conform 
graficelor zilnice stabilite. Pînă în 
ziua de 29 septembrie, recolta a fost 
strinsă de pe aproape 3 000 hec
tare, reprezentînd 39 la sută din 
suprafață. Rezultate bune la recol
tat înregistrează unitățile din consi
liile agroindustriale Mircești și Valea 
Seacă, care dețin ponderea acestei 
culturi pe județ, precum si de cele 
din consiliile agroindustriale Podu 
Iloaiei, Holboca și altele.

Comandamentul județean pentru 
agricultură a stabilit măsuri concre
te. astfel incit în ritm cu recoltarea 
să se efectueze și transportul sfeclei 
în bazele de recepție. Prioritate se 
acordă transportării directe la Fabri
ca de zahăr din Pașcani, astfel incit 
să se obțină un randament de ex
tracție cit mai bun. în acest scop, 
au fost concentrate mai multe forte 
manuale și mecanice la recoltat 
sfecla, iar la transport se folosesc 
și atelajele. în unitățile aflate în 
jurul fabricii, bunăoară, se urmă
rește ca sfecla să fie adusă si cu 
căruțele, iar cu mijloacele auto să 
se efectueze cit mai multe- curse De 
zi. Munca este bine organizată în
deosebi în cooperativele agricole 
de producție Verșeni. Miroslovesti. 
Moțca. Cristești. Mircești. Valea Sea
că. în aceste unități, de dimineață 

și pinăseara tîrzlu, un mare număr 
de cootratori curată sfecla de frun
ze. iar apoi este Încărcată în re
morci ș atelaje, cu care este trans- 
portată direct la fabrică. în scopul 
bunei lesfășurări a procesului de 
produefe. la fabrică au fost luate 
noi măuri pentru a se prelua ope
rativ >ate cantitățile de sfeclă 
care se aduc zilnic. Ca urmare, se 
lucreazila întreaga capacitate. „Pre
luăm șiorelucrăm imediat cantitățile 
de sfeci ce ne sosesc — ne spune 
ingineru Neculai Jechilă. directorul 
Fabriciide Zahăr din Pașcani. Ur
mărim -a în acest fel procesul de 
producți' să nu se întrerupă 
și nici A nu încetinească. Pentru 
aceasta îste nevoie ca. prin buna 
organizare a transportului pe calea 
ferată, oată cantitatea de sfeclă a- 
flată inbazele intermediare să ajun
gă opeetiv la fabrică, astfel incit 
să lucrim zilnic la Întreaga capaci
tate".

Experiența ciștigată Ia recoltarea 
sfeclei de zahăr să fie ext'nsă si 
la transportul ei. Aceasta pentru că 
pe cîmp mai sînt în grămezi peste 
36 009 tone de sfeclă de zahăr ne
transportată care trebuie să ajungi 
la timp în fabrică spre a fi prelucra
tă în întregime.

Manole CORCACI b 
corespondentul „Scinteii
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In Maierea adunărilor de dări de seamă si alegeri ale organizațiilor de partid

CONGRESUL
al XIV-lea

AL P.C.R.

SPIRITUL REVOLUȚIONAR - URIAȘĂ FORȚĂ 
DE PROGRES A SOCIETĂȚII NOASTRE

In aceste zile, reporteri ai „Scînteii" au participat, în județul Dîm
bovița, la mai multe adunări de dare de seamă și alegeri in orga
nizațiile de partid. Concluziile desprinse au un numitor comun : afir
marea puternică a spiritului revoluționar - puternică forță dinamiza
toare a colectivelor, ferment activ al perfecționării întregii activități 
economico-sociale.

Mereu in căutarea noului

depășirea stărilor de lucruri nega
tive. in perfectionarea muncii pro
prii.

Darea de seamă nu a ocolit lipsu
rile manifestate în acești doi ani si 
jumătate. Sînt nominalizate stări de 
fapt : superficialitatea si forma
lismul în elaborarea programelor si 
graficelor de acțiuni ; repartizarea 
..ocazională" de sarcini atit membri
lor biroului, cit și comuniștilor: 
lipsa unei preocupări sistematice 
pentru primirea de noi membri de

„Sînt aici de fată, a adăugat in
ginerul Ion Ionită, multi comuniști 
care si-au adus o contribuție esen
țială la rezolvarea problemelor 
producției, la depășirea unor greu
tăți, oameni care și-au dovedit, prin 
exemplul lor. prin fapte de muncă 
răspunderea comunistă pentru bunul 
mers al activității. Ei pot si trebuie 
să exercite o influentă educativă 
mai mare asupra întregului colec
tiv. Organizația noastră este într-a- 
devăr tînără. ca si întreprinderea în

disciplină care au mai apărut si apar 
nu pot fi explicate altfel decît prin 
lipsurile muncii pe care acești comu
niști o desfășoară. Am dat numai 
un exemplu. Mai sînt si altele. 
S-au formulat si aici, și. în alte 
adunări ale organizației noastre de 
partid angajamente privind înlătu
rarea grabnică a stărilor de lucruri 
negative. E bine că avem o atitu
dine critică fată de astfel de ma
nifestări si e bine că ne asumăm 
aici. în acest cadru colectiv, răs-

r

U-

Fiecare membru de partid este obligat: Să indepli- 
neascâ in mod exemplar sarcinile profesionale și ob
ștești, să manifeste inițiativă și perseverență in muncă ; 
să-și perfecționeze necontenit pregătirea profesională, 
săf-și lărgească orizontul cultural.

(Din Statutul Partidului Comunist Român)

Fitați — județul Dîmbovița. Un 
oraș Bine cunoscut îndeosebi datorită 
întreprinderii „Steaua Electrică", o 
modernă cetate a industriei româ- 

! nești.
„Steaufe Electrică" din Fieni pste 

cunoscut^ și apreciată, în prezent, 
pe toate continentele. O dovadă edi
ficatoare a prestigiului său este și 
faptul că, patru ani consecutiv, co
lectivul acestei moderne unități in
dustriale a fost distins cu „Ordinul 
Muncii" clasa I. In primăvara aces
tui an 1 s-a decernat înaltul titlu de 
„Erou al Muncii Socialiste". Becurile 
electrice speciale produse aici — de 
la proiectoarele pentru aviație, pen
tru sălile de operații chirurgicale 
sau pentru platourile de filmare 
pînă la lămpile de semnalizare pen
tru panourile sistemelor industriale 
automatizate — sînt căutate în toa
tă lumea. Reprezentanți ai multor 
societăți internaționale cu faimă 
mondială vin la Fieni ți fac pro
puneri de contractare. începind din 
1987, numai pe relația devize con
vertibile se înregistrează o depășire 
cu peste 200 la sută a planului de 
export.

...Adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a organizației de 
bază nr. 2, din secția a Il-a, a re
flectat .cu discreție această realitate, 
în mai puțin de un minut, capitolul' 
realizări, din darea de seamă, a fost 
epuizai. Aflat în apropiere, șeful 
secției, inginerul Constantin Casan- 
droiu, ne spune : „Așa am gindit 
noi că e mai bine, să prezentăm 
sintetic rezultatele bune".

Darea de seamă a evidențiat re
zultatele cu un scop declarat : stabi
lirea unui raport exact între reali
tăți ți posibilități ; între realizările 
obținute și resursele existente in ca
drul colectivului. în concluzie s-a 
subliniat : „Noul birou va trebui să 
găsească formele cele mai adecvate 
pentru deplina valorificare a poten
țialului de inițiativă și creativitate 
existent în cadrul organizației noas
tre de partid".

Notăm în momentul în care se în
cheie lectura dării de seamă : nici 
un semn de automulțumire ; o ana
liză profundă a activității desfășu
rate și a modulul în care organiza
ția de partid, comuniștii îți îndepli
nesc îndatoririle. Dar ce vor spune 
nembrii de partid care vor lua cu- 
zîntul ? Cum se vor privi ei în a- 
ceastă oglindă care a trecut „fugi
tiv" peste meritele lor reale, pentru 
a sublinia apăsat resursele încă ne
valorificate ? Răspunsurile la aces
te întrebări sînt edificatoare pentru 
forța activă a spiritului revoluționar 
ce se manifestă cu putere în viața 
acestei organizații.

A cerut cuvîntul o muncitoare 1 
Floarea Parghel, din sectorul în care 
se fabrică lămpile cu incandescență. 
Notăm ce spune : „Noi sintem che
mați să privim înainte, în cincinalul 
ce vine, în secolul ce vine, să ne 
cintărim răspunderile în perspectiva 
anilor 2000—2010. Documentele pro
gramatice pentru Congresul al 
XIV-lea ne sint, în acest sens, ja
loane concrete, direcții cutezătoare 
de gindire, de acțiune. Noi susținem 
cu toții, din adincul inimilor, pro
punerea de realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția supre
mă de secretar general al partidului, 
în acest act de înaltă răspundere 
politică vedem garanția continuității 
progresului multilateral al țării. 
Acest „DA !“ pe care îl rostim, așa 
cum am spus, din adincul inimilor, 
se cere susținut de faptele noastre, 
de munca noastră. Astăzi, țara are 
nevoie de muncitori capabili să acu
muleze continuu noi și noi cunoștin

țe, profesionale, științifice, politico- 
ideologice și culturale. Muncitorul- 
intelectual trebuie să fie, gindesc 
eu, intîi și întii un creator, un om 
a cărui competență profesională să 
corespundă exigențelor noii calități 
a muncii".

A vorbit apoi reglorul Nicolae Lu
po iu. El a subliniat că, in cadrul or
ganizației de bază nr. 2, din secția 
a Ii-a, au fost obținute rezultate 
dintre cele mai bune. Colectivul 
secției participă activ la menținerea 
și creșterea prestigiului mondial al 
întreprinderii. Dar in fața acestei 
realități „globale" uneori se pierd 
din vedere detaliile. Unii membri ai 
colectivului trăiesc „în umbra" me
ritelor tovarășilor lor de muncă. Ei 
gindesc așa : ,.De ce să-mi bat eu 
capul, doar sint atîția, aici, la noi, 
care caută idei, care vin cu iniția
tive, care găsesc și aplică soluții va
loroase". Comunistul Nicolae Lupoiu 
a continuat : „E drept ca unii să 
promoveze noul și alții să benefi
cieze numai de noile condiții ? E 
drept ca unii să asigure, prin mun
că, prin învățătură, produse la nivel 
mondial sau deasupra acestui nivel, 
iar alții să trăiască în umbra acestor 
merite ?“

Sint întrebări care au primit răs
puns in cadrul adunării. în luările 
lor de cuvint, maistrul Ion Micules- 
cu, muncitoarea Isidora Voicu, mun
citoarea Elisabeta Dima, inginerul 
Mircea Paraschiva au arătat că un 
colectiv muncitoresc nu se poate 
împărți In creatori și în simpli exe
cutant!. Ei au subliniat cerința ca 
organizația de partid să-i mobilizeze 
in „linia intîi a creativității și com
petitivității" pe toți membrii colecti
vului, fără nici o excepție. în acest 
sens, se impune perfecționarea for
melor și modalităților de acțiune : 
lnvățămîntul politico-ideologic, pro
paganda vizuală, dezbaterile ideolo
gice. S-a precizat că toți comuniștii, 
toți oamenii muncii din secție tre
buie să învețe, să acumuleze noi și 
noi cunoștințe, să fie buni specialiști 
și buni revoluționari. Ar fi o gre
șeală, s-a spus în adunare, să se 
creadă că pe acest prag al afirmării 
colectivului unii nu ar mai avea ce 
să învețe. Pînă acum, fiecare nouă 
comandă, fiecare nou proiect, fie
care nou produs au presupus soluții 
dintre cele mai ingenioase, pentru 
care s-au cerut cutezanță, vocație, o 
înaltă pregătire, dar și un volum 
mare de muncă, noi calcule, schițe, 
experimentări și reexperimentări, 
pînă ce fiecare detaliu a fost pus la 
punct. Toate acestea implică acțiu
nea fermă a organizației de partid 
pentru a asigura — printr-o susți
nută muncă politico-educativă — 
climatul in care să se imprime, în 
conștiința fiecărui muncitor, a fie
cărui maistru, a fiecărui inginer, 
fără nici o excepție, convingerea că, 
în această întreprindere, are condiții 
de a-și împlini multilateral perso
nalitatea, de a-și face meseria la cel 
mai înalt nivel.

S-a precizat, In adunare, că In a- 
cest sens răspunderile cele mai mari 
revin noului, birou al organizației de 
bază. „Să ne gindim bine pe cine pro
punem, pe cine alegem — a subliniat, 
în cuvîntul său, maistrul Ion Ungu- 
reanu. Eu cred că va trebui să ne o- 
rientăm către cei care sînt el înșiși 
promotori ai noului, care sint ei în
șiși prestigioși creatori și oameni de 
inițiativă, pentru ca Îndemnul lor la 
creație, la inițiativă, la învățătură 
continuă să fie acoperit de propriile 
fapte, de o înaltă competență profe
sională și de vocația creației".

Așa au gindit și au și acționat toți 
participanții la adunare.

Faptele de muncă — expresia vie 
a angajării și răspunderii comuniste
r
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Fiecare membru de partid este obligat : Să foloseas
că ți să stimuleze în întreaga sa activitate critica ți 
autocritica — forță motrice a dezvoltării societății noas
tre —, sâ manifeste spirit revoluționar, receptivitate față 
de tot ce este nou ți înaintat, să ia poziție ți să com
bată cu hotărîre lipsurile ți grețelile, tendințele de aco
perire a neajunsurilor ți sâ contribuie la lichidarea lor.

(Din Statutul Partidului Comunist Român)
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*

AU CUVÎNTUL COMUNIȘTII...
9

de la întreprinderea „Steaua Electrică" Fieni

In adunarea de dare de sea
mă și alegeri a organizației de 
bază numărul 2, din secția a 
Il-a, din cadrul întreprin
derii „Steaua Electrică" Fieni, 
participanții întăresc, prin a- 
plauze puternice, adeziunea u- 
nanimă, din adincul 
milor,s la istorica 
rire prin care 
ne realegerea 
NICOLAE CEAUȘESCU, de 
către cel de-al XIV-lea Con- 
gr.es, în funcția supremă de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român.

ini- 
hotă- 

se propu- 
tovarășului

Ion 
maistru : 
pe care 
aici, la

Ungureanu, 
„Produsele 

le realizăm 
Fieni, consti

tuie mesajul nostru în 
lume. A le realiza la 
cel mai înalt nivel 
mondial este o înda
torire patriotică".

de la

Capacitatea de a soluționa 
problemele prin forțe proprii

i Fiecare membru de partid este obligat : Sâ militeze 
. pentru aplicarea și respectarea legilor statului ; sâ 
' apere cu fermitate și să întărească prin toate mijloacele 
’ proprietatea obștească — temelia economică a societâ- i 
\ ții socialiste.

(Din Statutul Partidului Comunist Român) ;

întreprinderea pentru Industriali
zarea Sfeclei de Zahăr Răcari se 
află în cea de-a treia „campanie" 
de prelucrare. Din momentul intră
rii sale în funcțiune si oină în pre
zent s-a înregistrat o îmbunătățire 
continuă a activității. Dar in spatele 
datelor statistice de ansamblu se află 
încă multe neajunsuri. într-un 
sector sau altul mai apar stări de 
lucruri negative, datorate fie super
ficialității în pregătirea profesiona
lă. fie unor manifestări de indisci
plină. Ce gindesc comuniștii din în
treprindere despre cauzele acestor 
neajunsuri ? Ce soluții propun ? 
Aceste întrebări — si altele — și-au 
aflat răspunsuri in adunarea gene

rală de dare de seamă si alegeri 
a organizației de partid.

în cadrul întreprinderii din Răcari, 
organizația de partid cuprinde 54 
de comuniști. Analiza pe care el o 
întreprind acum. în adunarea la 
care participăm, acoperă practic în
treaga perioadă de la inaugurarea 
acestei noi unităti industriale. Sin
tem martori la o dezbatere activă, 
responsabilă a tuturor laturilor 
activității de partid, a întregii munci 
desfășurate de colectivul întreprin
derii. Spiritul revoluționar ce ca
racterizează dezbaterile se consti
tuie într-o modalitate eficientă de 
exercitare concretă a rolului dinami
zator al organizației de partid în

Fabrica de sectoare calde a între
prinderii de Utilaj Petrolier din Tir- 
goviște. După prezentarea dării de 
seamă. în cadrul conferinței organi
zației de partid, primul care a luat 
cuvîntul a fost maistrul Paul Rizea, 
din secția turnătorie. După ce a pri
vit in jur, căutind pe cineva, a spus :

— Darea de seamă a fost deosebit 
de critică. Nu a ocolit nimic din ceea 
ce ne frămintă pe noi toti. Nu am 
mai ascultat, ca altădată, formulări 
generale : s-a arătat clar cum stau 
lucrurile, s-a vorbit deschis despre 
neajunsuri și au fost criticați aspru 
cei care se fac vinovati. A fost cri
ticat inclusiv secretarul comitetului 
de partid. Așa si trebuie să fie o 
analiză prezentată într-o dezbatere a 
comuniștilor. Acesta este adevăratul 
spirit revoluționar.

Aș vrea să mă refer si la cîteva 
probleme cu care ne confruntăm în 
secția turnătorie. Mi-am amintit de 
maistrul Stroe. de la forjă. Pe el îl 
căutam cu privirea, prin sală, cînd 
am început să vorbesc. El se numără 
între cei care au pledat cu înflăcă
rare. în mai multe adunări, pentru 
dotarea forjei cu utilaje noi. de înalt 
randament. Ce a propus s-a înfăp
tuit. Rezultatele sînt așa cum le știm 
cu toții : forja iși realizează indica
torii de plan, iar la turnătorie avem 
restante. Dacă secția noastră nu pro
duce la îhtreaga capacitate, dacă ne 
confruntăm cu o seamă de neajun
suri. o cauză este și aceea că noi. 
comuniștii din acest sector, nu ne-am 
implicat cu toată răspunderea in 
efortul de modernizare. Avem răs
punderi mari in această privință si 
nu mai e timp de așteptare.

...Realismul, spiritul de răspundere 
au dominat dezbaterile. Au fost puse 
în lumină mîndria comuniștilor din 
această puternică organizație, generată 
de faptul că muncesc in fabrica-pi- 
vot a unității, care asigură semi
fabricate turnate si forjate pentru 
toate celelalte sectoare. înțelegerea 
profundă a îndatoririlor ce le revin 
din documentele programatice pentru 
Congresul al XIV-lea. Dacă, in luă
rile de cuvint. s-a stăruit asupra ac
tivității comuniștilor din secția tur
nătorie. acest fapt este datorat cu 
deosebire neindeplinirii integrale a 
sarcinilor în perioada care a trecut 
de la alegerile precedente si pînă in

prezent. Mai mult, prin aceste ne
ajunsuri au fost create greutăți sec
țiilor de prelucrări mecanice, datorită 
calității necorespunzătoare a unor 
piese livrate. Au fost subliniate cau
zele care au determinat aceste ne- ; 
reușite : aprovizionarea neritmică cu 
anumite materiale si calitatea neco- .■ 
respunzătoare a unora dintre aces- ț
tea ; încetineala cu care turnătoria ,
este integrată in procesul de moder- 
nizare ; amînarea nejustificată a ana
lizării deficientelor si a adoptării mă- : 
surilor ce se impun.

„Temperatura" dezbaterilor s-a 
menținut ridicată pînă ce ultimul 
vorbitor și-a încheiat cuvintul. For
jorul Ion Busuioc, modelierul Ion 
Radu si maistrul Ion Cricon au pus 
în discuție probleme concrete, tehni
ce și organizatorice, care pot fi re
zolvate de specialiștii fabricii și au 
recomandat noului comitet de partid 
să acționeze cu fermitate pentru a-i 
scoate pe unii dintre aceștia din sta
rea de așteptare in care se complac, 
să stabilească pentru fiecare obiec
tive și sarcini precise. în același 
timp, s-a arătat că noul comitet va 
trebui el. în primul rind. să mani
feste spirit revoluționar, să desfă
șoare o activitate educativă mai sus
ținută. folosind toate formele mun
cii de partid, incepind cu buna des
fășurare a invătămintului politico- 
ideologic. cu celelalte forme ale 
muncii de propagandă, gazetele de 
perete din secțiile fabricii etc. Să 
se acționeze in așa fel incit disci
plina să fie întronată in întreaga ac
tivitate. să se manifeste în îndepli
nirea hotăririlor. in respectarea re
glementărilor legale, in utilizarea 
mijloacelor materiale si financiare, 
in aplicarea măsurilor de moderni
zare. in munca de zi cu zi. A fost 
relevată răspunderea întregului co
lectiv. datoria fiecărui comunist de 
a apăra si dezvolta proprietatea 
obștească, garanția progresului ne
întrerupt al societății noastre. Di 
torul fabricii, inginerul Romulus 
culescu, alti vorbitori au sublinirec- > 
ori de cite ori au apărut gr? Ni. I 
organizația de partid si-a dd^.că / 
capacitatea de a le depăși. Acuități I 
lumina documentelor programată.- / 
pentru Congresul al XIV-lea. aceas
tă capacitate trebuie să devină si mai 
activă.

ți

Elena lacob, munci
toare : „Alcătuim, 
toții, o mare 
muncitorească, 
aceleași drepturi și a- 
celeași răspunderi și 
sintem chemați să le 
onorăm în spirit revo
luționar".

Adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri a organi
zației de bază numărul 4 de la 
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Răcari, ferma de pro
ducție vegetală Ghimpați. 
Miinile ridicate și privirile ho- 
tărite alo participanților ex
primă acordul deplin cu preve
derile PROIECTULUI PRO- 
GRAMULUI-DIRECTIVĂ ȘI 
CU TEZELE PENTRU CON
GRESUL AL XIV-LEA — do
cumente programatice care 
deschid noi și luminoase per
spective pentru progresul 
inflorirea întregii țări.

> Marin Ștefan, co- Ion Cirjan, cooperai Bucur Marin, meca-
operator : „Ne revine tor : „Munca de edu- nizator : „S-a muncit
marea răspundere de cație desfășurată de mult în ferma Ghim-
a face pămîntul mai organizația de partid păți, in toate sectoa-
rodnic. Stă in puterea nu rămîne fără urmări rele de activitate. Re-
noastră s-o îndeplinim în producție pentru că zultatul Și mâsura
și să obținem an de roadele muncii depind muncii noastre sint
an recolte tot mei bo- si de felul în care Iu- producțiile pe care
gate". crează oamenii". le-am obținut"

meconi- 
necesar 

al orga-

Tudor Ion, 
zctor : „Este 
ca noul birou 
nizației de partid să
fie alcătuit din oameni 
care să gîndească și 
să acționeze în spirit 
revoluționar".

In strinsă unitate: pregătirea 
politico-ideologică și profesională 
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Fiecare membru de partid este obligat : Să-și ridice 
necontenit nivelul politic și ideologic, să-și însușească 
concepția ideologică a partidului, cuprinsă in progra
mul partidului, materialismul dialectic și istoric, linia po
litică generală internă și externă, directivele și hotâririle 
partidului".

(Din Statutul Partidului Comunist Român)
-------------- i

partid : slaba combativitate fată de 
manifestările de indisciplină in 
muncă, de abaterile unor comuniști 
de la normele eticii și echității 
comuniste. Această notă critică avea 
să fie si mai mult accentuată în 
intervențiile care au urmat prezentă
rii dării de seamă.

„Organizației de partid, fiecăruia 
dintre noi. a spus în cuvîntul său 
Nicolae Sandu, maistru tehnolog, nu 
ne pot fi indiferente nici manifestă
rile de indisciplină, de neglijență, 
nici lipsa de răspundere. Nu ne sînt 
indiferente în general, dar mai 
ales cînd ele apar in comporta
mentul unor comuniști si reflectă, 
deci. în mod direct slăbiciunile 
muncii politico-educative pe care 
am desfășurat-o în. această perioa
dă. în acest scop, este nevoie să se 
acționeze pe multiple planuri : în- 
vătămîntul politico-ideologic, munca 
politică de la om la om. propaganda 
vizuală".

care lucrăm, dar ea are deja expe
riența a trei campanii de prelucra
re a sfeclei și are, după părerea mea, 
o capacitate de mobilizare care nu 
a fost pusă încă in valoare la co
tele sale cele mai înalte".

„în calitate de comuniști, releva 
inginerul loan Fluieraru. directorul 
întreprinderii, purtăm o foarte mare 
răspundere pentru întreaga activita
te a colectivului în care lucrăm. 
Fiecare dințre noi. organizația de 
partid în întregul el sînt autorii re
zultatelor pozitive, dar tot nouă ni 
se datorează si stările de lucruri 
negative dintr-un sector sau altul. 
Iată de pildă, la centrala termică 
lucrează 4 comuniști, un membru al 
biroului organizației de bază și secre
tarul organizației U.T.C. din întreprin
dere. Ei constituie acolo — și trebuie 
să constituie — un nucleu puternic al 
muncii de partid. Abaterile de la

punderi cu privire la înlăturarea 
lor in viitor. Dar in momentul de 
față, cel mai convingător argument 
că întregul colectiv s-a angajat 
hotărit ne calea perfecționării mun
cii noastre îl constituie faptele, re
zultatele concrete. Faptele cintăresc 
mai greu decît orice angajament. 
Trebuie să producem la nivelul 
capacităților și nimic nu poate în
locui procentele din producție 
nerealizate".

Adunarea a hotărit ca. în viitor, 
organizația de partid să acționeze 
cu fermitate si operativitate ori de 
cite ori apar neajunsuri, să promo
veze mai activ spiritul critic si auto
critic. Resursele pentru perfecțio
narea întregii activități sînt nu
meroase si este necesar ca ele să 
fie ne deplin valorificate, ca auto- 
depășirea să devină o stare de spi
rit a întregului colectiv.

în dezbaterile adunării de dare de 
seamă și alegeri de la Liceul Agro
industrial Voinești-Dîmbovița, o 
idee a revenit frecvent, ea fiind 
clar exprimată de tovarășa Tița 
Iulia : „Din cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la deschiderea 
anului școlar, ca și din alte cuvin- 
tări ale secretarului general al 
partidului se desprinde clar ideea 
că avem, nevoie, in toate domeniile, 
de specialiști, de oameni foarte bine 
pregătiți, atit din punct de vedere 
profesional, cit și politic. Iar noi, 
cadrele didactice din acest liceu, 
avem o mare Răspundere in pregă
tirea forței de muncă pentru agri
cultură".

în infăptuirea acestui obiectiv, li
ceul la care • ne referim are o 
serie de rezultate bune. Astfel, 
pe lotul didactic — unde toa
te lucrările sînt executate de elevi 
atit la culturile pomicole, cit și 
la cele legumicole — se obțin pro
ducții la nivelul prevederilor din 
programele speciale pentru fiecare 
cultură. în cadrul școlii funcționea
ză cercul de horticultori, unde elevii 
mai dotați fac comunicări in urma 
participării directe la lucrări de cer
cetare efectuate în stațiunea de 
cercetare pomicolă care patronează 
liceul. în luările de cuvint, cadrele 
didactice au amintit, de asemenea, 
cu justificată mîndrie si de procen
tul bun de absolvenți care urmează 
acum cursurile facultăților de profil.

Cum spuneam, liceul este patronat 
și este vecin cu Stațiunea de Cer
cetări Pomicole Voinești, cea mai 
veche stațiune de cercetare de profil 
din țară. Este o realitate care nu 
poate să nu-ti sugereze o întrebare : 
valorifică această unitate școlară 
condițiile. înti-adevăr cu totul de 
excepție pe care le oferă stațiunea 
pentru desfășurarea practicii 1

Analizată dintr-o asemenea per
spectivă, adunarea la care partici
păm dezvăluie, alături de realizările 
meritorii, unele neajunsuri ce se cer 
a fi grabnic depășite. S-au făcut 
referiri în darea de seamă — mai 
puțin în dezbateri — la munca po
litico-educativă a organizației de 
partid, la contribuția cadrelor didac
tice nu numai ia pregătirea profe
sională bună a fiecărui elev, dar și 
Ia pregătirea lor politico-ideologică. 
subliniindu-se datoria biroului or
ganizației de bază de a sprijini șl

controla desfășurarea invătămintului 
politico-ideologic al organizațiilor 
U.T.C. din școală, de a contribui la 
ridicarea nivelului întregii munci 
educative in rindul elevilor.

Despre desfășurarea practicii s-a 
spus doar atit: „Se manifestă lipsuri 
în sensul că timpul destinat pregă
tirii practice nu se folosește integral I 
și eficient -— lucrările repartizate 
elevilor spre executare fiind de va
rietate mică și complexitate redusă, 
ceea ce nu asigură însușirea mese
riei la nivelul cerințelor actuale". 
Iată cum problema esențială a aces
tui liceu, deci a comuniștilor — ca
dre didactice de aici — a fost expe- ; 
diată fără a se insista asupra posi
bilităților existente. în intervențiile 
lor, comuniști precum Anișoara
Bilcan, Maria Marinescu au făcut
referire la rezultatele bune ale prac
ticii, dar deficiențele au fost estom
pate. Or, o asemenea adunare re
prezenta un bun prilej de analiză 
exigentă a modului cum se desfă
șoară practica, a coeficientului «1 
instructiv și educativ, mai ales că 
participau și cadre de conducere din 
unitatea care patronează liceul.

Din dezbateri, ca și din discuțiile 
purtate la stațiunea de cercetare au 
reieșit citeva lucruri demne de toa
tă atenția : unui absolvent de liceu 
ii trebuie 1—2 ani pentru a se in
tegra deplin în activitatea unității ; 
de asemenea, din totalul absolven
ților doar circa 50 la sută se înca
drează in producție, restul imbrăți- 
șind alte profesii ; in sfirșit, Încă 
puțini elevi participă la activitatea 
de cercetare intensă la stațiune, ac
tivitate cu rol hotărîtor pentru mo
delarea dragostei și atașamentului 
față de această profesie.

Iată deci teme, preocupări care; 
așa cum s-a subliniat în adunare, 
vor trebui să fie aprofundate in \ 
întreaga activitate nolitico-educatlvă 
a organizației de partid din liceu, 
urmărind ridicarea continuă atit a 
nivelului pregătirii profesionale, cit 
și a pregătirii politico-ideologice a 
viitorilor absolvenți. Iată probleme 
cărora biroul organizației de bază 
nou ales, școala in ansamblul ei ur
mează să le acorde o sporită atenție, 
îndeplinindu-si astfel principala sa
menire, aceea de a forma cadre te
meinic pregătite pentru dezvoltarea
agriculturii noastre socialiste.
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘEȘCU

Oamenii muncii din agricultură raportează încheierea recoltării 
unor culturi și obținerea de producții mari la hectar

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII CIPRU

Domnului GHIORGHIOS VASSILIOU
Președintele Republietl Cipru

NICOSIA
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Cipru îmi oferă plăcuta ocazia 

de a vă transmite, in numele poporului român și al meu personal, felicitări 
cordiale, împreună cu cele mal bune urări de sănătate și fericire personală, 
de progres și prosperitate poporului cipriot prieten.

Reafirm încrederea noastră intr-o dezvoltare continuă a relațiilor de prie
tenie si colaborare dintre popoarele român și cipriot.

In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘEȘCU, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, comitetele Județene Prahova ți Bacâu ale P.C.R. raportează terminarea 
recoltării soiei șl realizarea unor producții medii de 6 050 kg ți, respectiv, 
5 507 kg ia hectar ; comitetele județene Brașov, Neamț, Olt, Prahova ți 
Călărași ale P.C.R. raportează încheierea recoltării cartofilor de toamnă și 
obținerea unor recolte medii de 80 200 kg, 77 900 kg, 77 200 kg, 76 500 kg 
și, respectiv, 76 400 kg la hectar.

Aceste producții mari - se subliniază în telegrame - sînt rodul aplicării 
unor tehnologii de lucru avansate, folosirii unor soiuri și hibrizi de înaltă 
productivitate, a unor mașini ți utilaje tot mai perfecționate, hărniciei și 
priceperii cooperatorilor, mecanizatorilor și specialiștilor. Recoltele supe- 
rjoare obținute la toate culturile strînse pînă acum demonstrează cu pute
rea faptelor justețea politicii agrare a partidului și statului nostru privind 
continua dezvoltare și modernizare a agriculturii, a bazei sale tehnico- 
materiale, utilizarea cu maximă eficiență a^ntregului fond funciar.

In telegrame se arată că, în aceste zile, se acordă o atenție deosebită 
strîngerii porumbului, sfeclei de zahăr, fructelor și legumelor, terminării 
grabnice a insămintărilor la culturile de toamnă, recoltării ți depozitării 
furajelor, efectuării celorlalte lucrări agricole de sezon.

LA SOIA
• Județul Prahova - 6050 kg la hectar
• Județul Bacău - 5507 kg la hectar

LA CARTOFI DE TOAMNĂ
• Județul Brașov - 80200 kg la hectar
• Județul Neamț - 77900 kg la hectar
• Județul Olt - 77200 kg ia hectar
• Județul Prahova - 76500 kg la hectar
• Județul Călărași - 76400 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
La soia

ÎN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Valea Bujorului — 6 276 
kg la hectar

• întreprinderea Agricoli de Stat 
Adunații Copiceni — 6 216 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Răsuceni — 6136 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Slobozia — 6166 kg U 
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Săculeni — 6 120 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL MUREȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Săulla — 6 026 kg la 
hectar

La ricin
IN JUDEȚUL GIURGIU
Cooperativa Agricolă de Pro- 
iucție Bucșani — 6 020 kg la 

hectar

La cartofi 
de toamnă 

IN JUDEȚUL IALOMIȚA

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Traianu — 83 500 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BRAȘOV
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Prejmer — 83 250 kg Ia hectar
• Institutul de Cercetare si Pro

ducție a Cartofului — 82 556 kg 
la hectar

• întreprinderea de Producere si 
Industrializare a Cartofului Fă-
făras — 81870 kg la hectar 
ntreprinderea de Sere Codlea — 

81 126 kg la hectar
• Asociația Economică de Stat și 

Cooperatistă Sinpetru — 80 390 
kg Ia hectar

Noi colective muncitorești din economie raportează obținerea unor importante 
rezultate in îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe acest an 

și din actualul cincinal
în telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘEȘCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii 
din numeroase unităti economice 
raportează obținerea unor însem
nate realizări in îndeplinirea pla
nului pe acest an și pe Întregul 
cincinal. în realizarea in devans a 
unor importante produsa pentru 
economia națională.

în telegrama oamenilor muncii 
de la Combinatul Petrochimic 
Brazi se arată că, prin perfectio
narea activității de producție, uti
lizarea mai judicioasă a resurselor 
materiale, valorificarea superioară 
a materiilor prime, prin sporirea 
contribuției creatoare a specialiș
tilor și muncitorilor Ia Îmbunătă
țirea organizării producției și a 
muncii, la data de 28 septembrie 
planul pe 3 ani și 9 luni ta gaze 
lichefiate a fost realizat cu un 
spor de 41 579 tone.

Asemenea Întregului partid șl 
popor — se arată în telegramă — 
toți cel ce lucrează pe marea plat

cinema
• Un studio in căutarea unei vedete:
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — B; 11;
16,15; 1S.I0: t7,4S; 19,«, MBLOD 
(11 13 4») — 9; 11; II; ÎS; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9: 11; 18; 15; 17; 19
• CâULtorie peste mări („Zilele fil
mului din R.P. Chineză") : STUDIO 
(39 53 15) — 9; 12,15; 15.30; 18,45
• Liceenii : SCALA (ii 03 72) — 0; 11; 
13; ÎS: 17,15; 19.30
• Flori de gheată : COTROCENI 
(81 68 88) — 18; 17; 19
• Martori dispăruți t POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19

• Unitatea Agroindustrială Bra
sov — 76 126 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Dorohol — 82 310 kg la hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cimpuiung — 79 468 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL SUCEAVA
• întreprinderea Agricolă de Stai 

Rădăuți — 78 206 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Zvorirtea — 76 226 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cetate — 77 260 kg ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Frățești — 76 900 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Pietrele — 76 100 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL IAȘI

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Butea — 75 020 kg la hectar

La sfeclă de zahăr
IN JUDEȚUL BOTOȘANI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dorohoi — 120 310 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

• întreprinderea Agricolă de Stat
Tîrgoviste — 113 400 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Odobești — 112 300 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cricău — 112100 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro

formă ■ petrochimiei românești de 
la Brazi. creație a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". iși exprimă 
adeziunea totală la istorica Hotărî- 
re a Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român ca 
la cel de-al XIV-lea Congres al 
partidului să fiți reinvestit în su
prema funcție de secretar general 
al partidului nostru, garanție si
gură a unui viitor luminos al pa
triei noastre.

Colectivul întreprinderii de Stofe 
„Dorobanțul" din Ploiești rapor
tează. la rindul său. că ta data de 
28 septembrie a realizat o produc
ție suplimentară de 553 milioane 
lei. îndeplinind planul producției 
fizice pe 3 ații si 10 luni din ac
tualul cincinal cu o depășire de 64 
mii mp țesături șl 24 tone fire, 
în condițiile creșterii nivelului ca
litativ al produselor (1 adaptării 
producției ta cerințele beneficiari
lor.

Folosim acest prilej — se spune 
In telegramă — pentru a vă aduce, 
cu profund respect, un cald oma
giu, cele mal vii mulțumiri pentru

• Artists, dolarii * *1  ardelenii ■ MUN
CA (21 50 79) — 15; 17; 19
• Temerarii de ta seara doi — 9; 11; 
18; 15, O vară cu Mara I DOINA 
(18 35 38)
• Zbuciumul Iubirii t TIMPURI NOI 
(ÎS «1 10) — 9; 11; 13: 15; 17; tB
• Liniștită ca noaptea : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Nava Iul Yang : LUMINA (14 74 16) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FERENTARI 
(80 49 85) — ÎS; 17; 19, FLOftEASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
• Sorgul roșu : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15: 17; 19
• Agentul straniu t LIRA (31 71 TI — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,80
• De la literatură la film : PATRTA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15 

• Teatrul Național (14 7171, sal» 
Mare): Hagi Tudose — 10 ; Bădăranii 
18;, (sala Amfiteatru): Vassa Jelez- 
nova — 18; (sala Atelier) : Ultimul 
set — 10: Mantaua — 16
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 88 7S, Ateneul Român): „Universul 
artei vocale". Gabriela Drăgușin — 
mezzosoprană, Desplna Carabella- 
Oprolu — pian — 18
• Opera Română (13 18 57): Cosette 
— 11; Don Quijote — 18

ducție Bucerdea Grtnoasă — 
111800 kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stai 
Petrești — 110 500 kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Blaj — 110120 kg la
hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Poarta Albă — 110 500 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL MUREȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ungheni — 110 250 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BRAȘOV
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Feldioara — 103 830 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cristian — 102 570 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL PRAHOVA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Puchenl — 102 750 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Rifov — 101 700 kg ta 
hectar

La porumb
în cultură 

irigată 
IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

• Cooperativa Agricolă do Pro
ducție Ulmeni — 32 550 kg 1a 
hectar

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI
• întreprinderea Agricolă de Stai 

Girl*  Mare — 32 200 kg ta 
hectar

IN JUDEȚUL GALAȚI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Schela — 30 750 kg ta 
hectar

La porumb
în cultură 
neirigată 

IN JUDEȚUL BOTOȘANI
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Dorohoi — 24 500 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Flăminzi — 22 560 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cherechiu — 23 310 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Topoloveni — 21 535 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Rătești — 20 150 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL GALAȚI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Bălășești — 21 300 kg 1a 
hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Polenari — 21100 kg 1a 
hectar

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Viădoaia — 20 250 kg ta 
hectar

tot ceea ce ați făcut șl faceți pen
tru binele și fericirea po
porului român. Vă Încredințăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că sintem ferm 
hotărîți să facem totul pentru a 
lntîmpina Congresul al XIV-lea 
al partidului, eveniment de cea 
mai mare importanță in viata co
muniștilor, a întregului nostru 
popor, cu realizări deosebite, ex
presie a deplinei noastre adeziuni 
la documentele și hotăririle ce vor 
fi adoptate de marele forum al 
comuniștilor români.

în aceste momente de profundă 
semnificație in viața partidului și a 
țării, se arată în telegrama oameni
lor muncii de la întreprinderea de 
Pompe „Aversa" din Capitală, cind 
întreaga națiune iși exprimă una
nima aprobare fată de propunerea 
reinvestirii dumneavoastră la Con
gresul al XIV-lea in suprema func
ție de secretar general al Partidu
lui Comunist Român, vă raportăm 
că planul pe luna septembrie și ne 
primele nouă luni ale anului a fost 
Îndeplinit in devans cu 15 zile la

teatre

La orez
IN JUDEȚUL CONSTANȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Clobanu — 7 500 kg la 
hectar

La ardei gras
IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Petrești — 86 670 kg ta 
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Borș — 84 856 kg la hec
tar

La ardei capia
IN JUDEȚUL PRAHOVA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Buda Palanca — 120 450 
kg la hectar

La ardei gogoșari
IN JUDEȚUL PRAHOVA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gherghlta — 82 500 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL OLT
• Asociația Economică de Stat șl 

Cooperatistă Strejeștl — 80 500 
kg ta hectar

La tomate
IN JUDEȚUL PRAHOVA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Albești — 110 800 kg ta 
hectar

La ceapă
IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cojasca — 87 450 kg ta 
hectar

IN JUDEȚUL CLUJ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Moldovenești — 78 350 
kg ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Călărași — 76 520 kg ta 
hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN
• Asociația Economică de Stat șl 

Cooperatistă Brinceni — 72 460 
kg la hectar

IN JUDEȚUL IALOMIȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Rași — 64 400 kg Ia
hectar

La morcovi
IN JUDEȚUL BRAȘOV

• Asociația Economică de Stat și 
Cooperatistă Sinpetru — 66 350 
kg la hectar

IN JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NASAUD

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Petru Rareș — 62 050 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
• Asociația Economică de Stat șl 

Cooperatistă Băleni — 61 250 kg 
Ia hectar

La struguri
de masă

IN JUDEȚUL OLT
• Asociația Economică de Stat și 

Cooperatistă Drăgâneștl Olt — 
25 450 kg ta hectar

principalii indicatori, ereindu-se 
premise ca pină la sfirșitul lunii să 
fie obținută o producție fizică su
plimentară in valoare de 86,5 mili
oane lei la pompe centrifugale și 
200 tone oțel aliat superior. Acțio- 
nind cu hotărire, in spiritul orien
tărilor, indicațiilor și sarcinilor 
subliniate de dumneavoastră, am 
acordat și acordăm o atentle deo
sebită producției pentru export. Pe 
primele nouă luni ale anului pla
nul la export înregistrează o de
pășire de 15 milioane lei, ca ur
mare a măsurilor adoptate pentru 
organizarea superioară a fluxurilor 
de producție, peniru întărirea ordi
nii și disciplinei la fiecare loc de 
muncă, pentru urmărirea zilnică a 
modului în care se realizează fie
care contract.

în deplină unitate de cuget și 
simțire cu Întreaga națiune, cu toți 
fiii patriei, susținem cu înflăcărare 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 27—28 iunie cu privire la reale
gerea dumneavoastră, la Congresul 
al XIV-lea al partidului. în func
ția supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român, garan

• Teatrul de operetă (12 63 48): Leo
nard — 10,30; Vlnzătorul de păsări
— 18
• Teatrul „Luda Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) 
Mizantropul — 18; (sala Grădina
Icoanei, ti 95 44): A treia țeapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Ivona, prin
cipesa Burgundiel — 10,30; Fără
aprobare — 18,30.
• Teatrul Foarte Mlo (14 09 OS): 
Dragă Joey — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60): Pe
țitoare» — 10; cind comedia era rege
— 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Intr-o dimineață — 18;

La struguri 
pentru vin 
IN JUDEȚUL IAȘI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ciurea — 20 180 kg ta
hectar

La mere
ÎN JUDEȚUL ARGEȘ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Schitu-Golești — 37 200 
kg la hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Valea lui Mibai — 36 210 kg ta 
hectar

IN JUDEȚUL CLUJ
• întreprinderea Agricolă de Stai 

Apehlda — 35 640 kg ta hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Zimnieele — 34 130 kg 1a hectar

La prune
IN JUDEȚUL MARAMUREȘ
• Stațiunea de Cercetare șt Pro

ducție Pomicolă Bata Mare — 
21 330 kg 1a hectar

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
• Asociația Economică Legumicolă 

Gura Ocnlței — 16 500 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL PRAHOVA
• Stațiunea de Cereetare și 

Producție Pomicolă Măgurele — 
16 110 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL OLT
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Topana Făgețeiu — 
16 100 kg la hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Bogați — 15 400 kg ta 
hectar

IN JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NASĂUD

• Stațiunea de Ceroetare șl Pro
ducție Pomicolă Vlișoara — 
14 950 kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stai 
Lechinta — 14 600 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sinmihaiu de Cimpie — 
14 520 kg la hectar

în telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘEȘCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, lucrătorii ogoa
relor din unitățile agricole de stat 
șl cooperatiste amintite raportea
ză terminarea recoltării unor cul
turi și obținerea de producții mari, 
superioare celor planificate.

în prezent — se araftâ în tele
grame — oamenii muncii din aces
te unități agricole fruntașe depun 
eforturi susținute pentru strînge- 
rea grabnică a tuturor produselor 
de pe cîmp. transportul producției 
realizate la bazele de recepție sau 
la unitățile de industrializare, 
pentru efectuarea la timp șl de ca
litate a insămintărilor de toamnă, 
recoltarea și depozitarea furajelor, 
pentru executarea celorlalte lu
crări de sezon.

în încheierea telegramelor este 
exprimat angajamentul lucrători
lor de pe ogoare de a acționa cu 
hotărire și responsabilitate pentru 
a întîmplna cel de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român cu rezultate deosebite in 
toate domeniile de activitate.

ția edificării cu succes a societății 
socialiste multilateral dezvoltate In 
România, a înaintării neabătute a 
patriei noastre pe cele mai inalte 
culmi de progres și civilizație.

în telegrama oamenilor muncii 
de ta întreprinderea Mecanică de 
Utilaj Chimic București se rapor
tează realizarea, la 22 septembrie, a 
pianului la export pe primele 9 
luni ale acestui an, urmind a se 
obține pînă la sfirșitul lunii octom
brie 5 milioane lei peste plan.

Strîns uniți în jurul partidului, 
al dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general — 
se subliniază in telegramă —, oa
menii muncii, în frunte cu comu
niștii, din întreprinderea noastră 
muncesc cu abnegație și devota
ment patriotic pentru a întîmpina 
cel de-al XIV-lea Congres al parti
dului cu realizarea indicatorilor de 
plan pe acest an pină Ia 20 noiem
brie, adueîndu-vă și prin aceste 
fapte de muncă prinosul nostru de 
recunoștință pentru activitatea re
voluționară pe care o desfășurațl 
spre binele și fericirea poporului 
român.

(sala Studio); Al patrnlea anotimp
— 18,30
• Teatrul Giulețtl (sala Majestic,
14 72 34): Arta conversației — 11;
Bărbierul din Bevilla — 18; (In foa
ier) : Doamnele domnului Caraglale
— 11,30; Pasărea măiastră — Marla 
Tănase — 18,30
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă
nase" (15 58 78, sala Savoy): Mi se 
pare că mâ-nsor 1 — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria): Vitejii cetății Bade Bade
— 11
• CitCUl București (10 41 95): An
samblul circului din China (Liao
ning) 15,30; 19.

In prima zi a lunii octombrie se 
Împlinesc 29 de ani de la procla
marea, in 1960, a Republicii Cipru, 
act care a desâvlrșit dobîndirea 
independenței de stat După ce a 
fost stăpînită, de-a lungul mai 
multor milenii, de marile puteri ce 
s-au succedat in timp in bazinul 
mediteranean și a devenit, apoi, 
colonie britanică, „Insula Afrodi- 
tei“ a putut, pentru prima oară în 
istoria sa zbuciumată, să treacă la 
mobilizarea resurselor sale in ve
derea dezvoltării economico-socia- 
le. să se afirme de sine stătător în 
viața politică internațională.

In scurt timp, poporul cipriot 
harnic și talentat înfăptuind pri
mul cincinal, a scos țara din stag
nare. Acumularea de mijloace prin 
valorificarea la export a unor re
surse minerale a făcut posibilă ri
dicarea unor întreprinderi construc
toare de mașini, dezvoltarea indus
triei ușoare și alimentare. O În
dreptățită mfndrie a ciprioților o 
constitute flota comercială a țării 
lor, care, dezvoltindu-se In ritm 
rapid, so află pe locul al șaptelea 
in lume, drapelul Ciprului flutu- 
rînd pe circa 2 000 de nave, cu un 
deplasament de 17 milioane de 
tone. Totodată, noul plan cincinal, 
adoptat recent și eșalonat pină in 
1993, prevede dezvoltarea In conti
nuare a industriei intr-un ritm 
mediu anual de 5 ta sută, o atenție 
deosebită aeordindu-se Introduce
rii rezultatelor progresului tehnico- 
jtiințiflc. în același timp, moderni
zarea agriculturii a fost și este 
susținută prin construirea de ba
zine șl conducte pentru acumu
larea șl transportarea ape! spre 
regiuni cultivablle, ca și prin spo
rirea numărului de tractoare șl 
alte mașini, crearea și extinderea 
unei rețele de variate tipuri da 
cooperative, menite să susțină efor
turile țăranilor — toate acestea 
avind ca rezultat o sporire simți
toare a dărniciei pămîntulul, creș

ZIUA NAȚIONALĂ A NIGERIEI

Domnului general
IBRAHIM BADAMASI BABANGIDA

Președintele Republicii,
Comandant suprem al Forțelor Armate ale Republicii Federale Nigeria

LAGOS
Cea de-a 29-a aniversare a proclamării independenței de stat a Repu

blicii Federale Nigeria îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa 
dumneavoastră și, prin dumneavoastră, poporului nigerian prieten cele mai 
sincere felicitări.

Sint încredințat că raporturile strlnse de prietenie și cooperare statorni
cite între Republica Socialistă România și Republica Federală Nigeria vor 
cunoaște și in viitor o dezvoltare și diversificare tot mai largă, spre binele 
popoarelor român și nigerian, în interesul cauzei păcii, securității și cola
borării internaționale.

Doresc să vă transmit cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de progres, prosperitate și bunăstare poporului nigerian prieten.

Poporul nigerian sărbătorește as
tăzi împlinirea a 29 de ani de la 
dobîndirea independenței, moment 
care a marcat încheierea domina
ției coloniale și trecerea la fău
rirea unei vieți de sine stătătoare.

Nigeria este situată în regiunea 
central-vesticfi a continentului afri
can, în nordul Golfului Guineei și 
are o suprafață de 923 769 kmp și 
o populație de 100 de milioane de 
locuitori, fiind supranumită și 
„Uriașul Africii". Țara beneficiază 
de un subsol bogat în resurse mi
nerale, de Întinse suprafețe agri
cole, de pășuni, livezi și păduri.

După cucerirea independenței, 
poporul nigerian a trecut la valo
rificarea în interes propriu a nu
meroaselor resurse existente, fapt 
ce a permis dezvoltarea unei in
dustrii naționale și a unei agri
culturi diversificate. In mod deo
sebit s-a dezvoltat ramura extrac
tivă (petrol, plumb, cositor, zinc, 
fier, columbit, aur etc.), ca și cea 
prelucrătoare — metalurgică și pe
trochimică. de construcții, textilă, 
agroalimentară. în acest sens, re
velator este faptul că, începînd de 
anul acesta, o dată cu Intrarea In 
funcțiune a celei de-a patra rafi
nării de petrol, situată în apropie
re de Port Harcourt, cu o capaci
tate de prelucrare de 150 000 barili 
pe zi, Nigeria Iși asigură integrai, 
din producție proprie, necesarul de 
produse petroliere, beneficiind și 

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Sportivul roman Francisc Vasta# - 

campion mondial de box
în sala „Olim.piski“ din Moscova a 

avut loc aseară prima reuniune a 
finalelor Campionatului mondial de 
box, printre învingători numărin
du-se și sportivul român Francisc 
Vastag (categ. semimijlocie) care a 
repurtat un succes remarcabil, ob- 
ținind medalia de aur, după ce l-a 
întrecut, la puncte, pe Sieg
fried Mehnert (R.D. Germană), un

CICLISM : Azi, start
Turul ciclist al României, aflat 

acum la a 27-a ediție, începe azi in 
Capitală (startul la ora 12, de la 
Stadionul Tineretului) și va dura 
pînă la B octombrie, cind caravana 
multicoloră va reveni In București. în 
cele opt zile de intrecere vor avea 
loc tot atîtea etape, insumînd circa 
1 200 kilometri. Eveniment sportiv de 
primă mărime. „Turul ciclist al 
Românîal" este așteptat cu aceeași 
nerăbdare de alergători și de publi
cul amator de sport. Am fost infor
mați că, peste tot, în orașele cap de 
etapă, ca șl în localitățile de pe în
tregul trasau, gazdele sînt gata să-i 
Intimptne pe temerarii sportivi.

La actuala ediție a tradiționalei 
competiții sportive Internaționale

★

FOTBAL. Azi, în cadrai etapei a 
6-a a campionatului diviziei A la 
fotbal, opt meciuri (de la ora 15) : 
Dinamo — Corvinul Hunedoara (sta
dionul Dinamo) ; F.C. Argeș — Po
litehnica Timișoara ; F.C. Inter — 
Petrolul; F.C. Farul — Steaua ;

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

terea contribuției sale ta dezvol
tarea avuției naționale.

Este știut insă că munca pașnică 
a poporului cipriot a fost grav 
afectată de tensiunile, articial în
treținute din afară, dintre cele 
două comunități — greacă și turcă 
—, de evenimentele tragice care au 
avut loc, ducînd la împărțirea ar
bitrară a țării in două zone. Re
luate după o întrerupere de mai 
mulțl ani, convorbirile intercomu- 
nitare, desfășurate sub auspiciile 
O.N.U., sint urmărite cu speranțe 
de poporul cipriot, dornic să tră
iască în bună înțelegere și pace.

Manifestînd o caldă simpatie față 
de aspirațiile poporului cipriot, 
țara noastră s-a pronunțat și s« 
pronunță pentru soluționarea pro
blemei cipriote pe calea negocie
rilor, prin realizarea unei Înțele
geri intre cele două părți, care sâ 
asigure independența, suveranita
tea, integritatea teritorială și uni
tatea Ciprului, să permită tuturor 
locuitorilor săi, fără deosebire de 
origine, să trăiască într-un stat 
unit, să conlucreze pașnic pentru 
dezvoltarea economico-socială.

La sărbătoarea de azi a po
porului cipriot, cu satisfacție se 
poate reliefa dezvoltarea constantă 
a relațiilor româno-cipriote. în 
evoluție acestor raporturi un 
rol da deosebită importanță 
au avut vizita oficiata da prie
tenie efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in Ci
pru șl vizita in România a pre
ședintelui Republicii Cipru. Re
centul schimb da mesaje Intra 
președintele Românie! și președin
tele Gheorghioa Vassillou a prile
juit reafirmarea voinței reciproce 
de a lărgi și diversifica relațiile 
dintre cele două țări, atît pe plan 
bilateral, cît și In sfera vieții in
ternaționale, ceea ce corespunde 
Intereselor ambelor popoare, cau
zei asigurării păcii șl securități! 
In Balcani, In Europa și In întrea
ga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

de unele disponibilități pentru ex
port

O atenție deosebită se acordă 
lectorului agricol, in oare activează 
jumătate din populația țării, Nige
ria numărindu-se printre marii ex
portatori de ulei de palmier, cacao 
și cauciuc natural.

Animat de sentimente de caldă 
prietenie față de popoarele Africii, 
solidar cu eforturile lor pentru con
solidarea independenței, poporul 
român urmărește cu interes efor
turile depuse de poporul nigerian 
pentru progres economic și social. 
Intre România și Nigeria s-au 
statornicit relații de prietenie și 
colaborare, care s-au extins și 
diversificat. Cu prilejul primi
rii de către președintele 
Nicolae Ceaușescu a primului-ml- 
nistru al Republicii Federale Ni
geria, viceamiralul Augustus Ai- 
khomu, care a efectuat o vizită 
oficială în țara noastră, a fost re
levată însemnătatea înțelegerilor 
convenite la cel mai înalt nivel 
pentru continua dezvoltare a rela
țiilor dintre cele două țări și po
poare. Cu acest prilej s-a eviden
țiat, totodată, că programele de 
dezvoltare economică ale celor două 
țări oferă posibilități largi pentru 
întărirea și extinderea conlucrării 
bilaterale pe numeroase planuri, 
în interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

pugilist redutabil, de două ori cam
pion european. Francisc Vastag, în 
virstă de 21 ani, component al clu
bului Dinamo București, reușește o 
performanță de prestigiu, premieră 
în pugilatul românesc : cîștigarea ti
tlului de campion mondial la seniori, 
după ce cu doi ani în urmă el în
suși fusese campion mondial de ju
niori.

in „Turul României"
participă cicliști fruntași ai țării 
noastre (cei mai experimentați, dar 
și o serie de tineri cu reale perspec
tive), precum și sportivi de peste ho
tare — din Bulgaria, Turcia și Uniu
nea Sovietică.

Azi, în etapa inaugurală a „Turului 
României", cicliștii vor parcurge 135 
km pe ruta București — Ploiești — 
Mizil — Buzău, iar miine 156 km, de 
la Buzău, prin Rimnicu Sărat și Foc
șani, pină în municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. în continuare, capetele de 
etapă sint Piatra Neamț, Mlercurea- 
Ciuc. Tg. Mure». Alba Iulia, Rimnicu 
Vilcea și, din nou. București.

De la start la sosire, tuturor ctcllț- 
tilor — „Drum bun

★

Flacăra — S.C. Bacău ; Universita
tea Cluj-Napoca — Jiul; F.C. Olt — 
Victoria ; F.C. Bihor — F.C.M. Bra
șov. Partida Sportul studențesc — 
Universitatea Craiova se va desfă
șura la 18 octombrie.
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40 DE ANI DE IA PROCLAMAREA REPUBLICII POPULARE CHINEZE Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Marea sărbătoare
a poporului chinez prieten

Am primit cu deosebită plăcere felicitările pe care mi le-ați adresat 
cu prilejul celei de-a 27-a aniversări a revoluției de la 20 Septembrie, Ziua 
națională a Republicii Arabe Yemen.

Mulțumind pentru sentimentele prietenești exprimate, vă rog să primiți 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și bună
stare pentru poporul român.

Consfătuirea secretarilor cu probleme internaționale 
ai comitetelor centrale ale partidelor comuniste

si muncitorești din țări socialiste
Colonel ALI ABDULLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe yemen, 

Comandantul suprem al Forțelor Armate, 
Secretar general al Congresului Popular General

în zilele de 26—28 septembrie 1989 
a avut loc la Varna, R.P. Bulgaria, 
o consfătuire a secretarilor cu pro
bleme internaționale ai comitetelor 
centrale ale partidelor comuniste șl 
muncitorești din țări socialiste, la 
care au participat :

— din partea Partidului Comunist 
Bulgar, Milko Balev, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.B., Dimltăr Stanișev, secretar al 
C.C. al P.C.B. ;

— din partea Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, Josef Lenart, mem
bru al Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C.C. ;

— din partea Partidului Muncii 
din Coreea, Hă Dam, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.C. ;

— din partea Partidului Comunist 
din Cuba, Jorge Risquet Valdes, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.C. ;

— din partea Partidului Socialist 
Unit din Germania, Herman Axen, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G. ;

— din partea Partidului Popular 
ReigMuționar Laotian, Somlat Hant- 
hamat, secretar al C.C. al P.P.R.L. ;

— din partea Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, Țerenpiliin 
Balhaajav, secretar al C.C. al 
P.P.R.M. ;

— din partea Partidului Muncito
resc Unit Polonez, Wladzimierz Na- 
torf, secretar al C.C. al P.M.U.P. ;

— din partea Partidului Comunist 
Român, Ion Stoian. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se- 
oretar al C.C. al P.C.R. ;

— din partea Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, Aleksandr Ia
kovlev, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S. ;

— din partea Partidului Comunist 
din Vietnam, Trau Xuan Bach, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.V.

La consfătuire a participat și a 
luat cuvintul. de asemenea. Geza 
Rotai, membru al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, șeful 
Secției Relații Internaționale a C.C. 
al P.M.S.U.

Participants la consfătuire au e- 
fectuat un schimb de păreri privind 
situația din lume și problemele ac
tuale ale activității Internationale a 
partidelor lor.

Ei au constatat că evoluția situa
ției mondiale este influențată de 
lupta dintre două tendințe : pe de 
o parte, tendința spre destindere, 
dezarmare și pace, spre identificarea 
unor soluții raționale la problemele 
lumii contemporane. în interesul tu
turor popoarelor ; pe de altă parte, 
nu slăbesc încercările forțelor care 
acționează de pe poziții imperialiste 
de a menține cursul spre confrun
tare și încordare, de a continua po
litica de presiune și dictat, de spo
rire a înarmărilor, acțiunile îndrep
tate impotriva socialismului si păcii.

în pragul ultimului deceniu al 
secolului XX au apărut posibilități 
mai larg! decit Înainte pentru o e- 
voluție pașnică și constructivă în 
relațiile internaționale. Datorită ac
tivității intense a țărilor socialiste 
și a altor forțe iubitoare de pace și 
realiste, care se pronunță pentru 
afirmarea unei noi gtadiri politice 
și a unor practici noi in relațiile in
ternaționale. au fost făcuți primii 
pași pe calea dezarmării nucleare. 
Apar unele evoluții pozitive in di
recția slăbirii încordării, precum și 
perspective de soluționare politică 
a unor conflicte din diferite regiuni 
ale lumii, de dezvoltare a dialogu
lui politic la diverse niveluri ; spo
rește disponibilitatea comunității 
internaționale pentru conlucrare în 
reglementarea unor probleme globa
le. inclusiv ecologice ; crește încre
derea și înțelegerea reciprocă intre 
popoare.

în același timp, nu există temeiuri 
pentru euforie intrucît situația in
ternațională continuă să rămină 
complexă și contradictorie. Procese
le pozitive care au loc pe plan in
ternațional nu au căpătat încă un 
caracter cuprinzător si ireversibil; in 
cadrul N.A.T.O. se promovează, ca 
și înainte, doctrina descurajării nu
cleare, continuă sporirea și moder
nizarea armamentelor, amestecul 
imperialist in treburile interne ale 
altor state, șantajul militar, politic 
și economic și amenințările la adresa 
unor țări suverane ; se adîncesc 
decalajele economice și se agravează 
contradicțiile dintre țările in curs 
de dezvoltare și țările capitaliste 
dezvoltate.

Problema fundamentală a epocii 
noastre o constituie încetarea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea dezarmă
rii, interzicerea și lichidarea arme
lor nucleare, chimice și a celorlalte 
arme de distrugere în masă, oprirea 
experiențelor nucleare și a militari
zării Cosmosului, reducerea substan
țială a armamentelor convenționale, 
a efectivelor șl cheltuielilor militare.

S-a relevat legătura care există 
Intre pace, dezarmare și dezvoltare. 
A fost susținută ideea de a utiliza 
resursele, eliberate ca urmare a re
ducerii cheltuielilor militare și în
făptuirii dezarmării, în scopul dez
voltării economice și sociale, îndeo
sebi a țărilor in curs de dezvoltare.

A avut loc un schimb de păreri 
cu privire la perspectivele procesu
lui general-european. ed'f'icarea 
unei Europe unite, a păcii train'ce 
și colaborării, ta diversitatea orîn- 
duirii sociale și de stat a țărilor 
continentului.

Statornicirea unor relații noi ne 
continent impune respectarea real'- 
tătilor teritorial-politice și a egali
tății suverane a statelor, aplicarea 
neabătută a principiilor independen
tei naționale. egalității depline în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, renun
țării la politica de folosire a forței 
și de amenințare cu forța.

întărirea securității si cooperării 
pe continent impune înfăptuirea 
dezarmării nucleare și convenționale, 
eforturi constructive și responsabile 
comune, cea mai largă colaborare a 
statelor, a diverselor forțe și mișcări 
social-politice interesate in crearea 
unui climat de destindere, înțelege
re și încredere reciprocă. S-a sub
liniat necesitatea de a se da o ripos
tă hotărită acțiunilor forțelor revan
șarde și neonaziste, manifestărilor 
șoviniste, încercărilor de a contrapu- 
ne unele țări și popoare altora, de a 
semăna vrajbă între ele.

Participant!! la consfătuire au 
efectuat un schimb de păreri privind 
problemele socialismului contempo

ran. El au relevat că destinele păcii 
și progresului social sint strins legate 
de dezvoltarea dinamică a țărilor 
socialiste, de întărirea colaborării lor 
pe toate planurile, de înfăptuirea 
unor adinei transformări înnoitoare 
pe plan economic și social, de pro
cesele de perfecționare a socialismu
lui.

La consfătuire o atenție deosebită 
a fost acordată rolului istoric al 
partidelor comuniste, problemelor 
dezvoltării și Întăririi proprietății 
socialiste, sub diferitele sale forme, 
ta scopul edificării noii orînduiri.

Realitățile complexe și în continuă 
schimbare din zilele noastre deter
mină, ca o necesitate obiectivă, în
tărirea conlucrării, a solidarității și 
unității partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialiste, 
aceasta corespunzind Intereselor 
generale și aspirațiilor popoarelor 
din aceste țări. S-a reafirmat că fie
care partid aplică in mod creator 
principiile socialismului științific 
ținînd seama de legitățile construc
ției socialiste, corespunzător condi
țiilor concrete din țara sa, că rapor
turile dintre partide se întemeiază 
pe independență, egalitate în drep
turi. autonomie, răspundere față de 
propriul popor.

Participanții Ia consfătuire consi
deră că este necesară dezvoltarea și 
perfecționarea continuă a colaborării 
dintre partide. O mare însemnătate 
are schimbul sistematic de informa
ții, popularizarea valorilor socia
lismului și a experienței acumulate, 
organizarea de reuniuni. dezbateri 
asupra problemelor actuale ale teo
riei si practicii revoluționare, ale 
dezvoltării și tmbogătirii teoriei 
marxist-leniniste. elaborarea și în
făptuirea unor programe de cola
borare de lungă durată etc.

Partidele frățești declară că încer
cările întreprinse de forțele impe
rialiste și antlsocialiste de a desta
biliza și slăbi socialismul, de a fo
losi în mod tendențios tema drep
turilor omului, propaganda dușmă
noasă și de ponegrire a țărilor so
cialiste trebuie respinse cu toată 
hotărîrea. acestea fiind în contradic
ție flagrantă cu interesele păcii, 
securității și înțelegerii între po
poare.

Participanțil la consfătuire au 
efectuat un schimb de păreri ta pro
blemele privind desfășurarea luptei 
de clasă, apărarea valorilor generale 
ale umanității în interesul cauzei 
păcii și progresului social. S-a sub
liniat netemeinicia și caracterul ne
științific al tezelor privind dezideo- 
logizarea relațiilor Internationale.

Participanții Ia consfătuire au 
exprimat voința fermă a partidelor 
de a întări și mai mult coeziunea 
dintre ele si de a lupta împotriva 
ofensivei reacțiunii imperialiste. Ei 
și-au exprimat solidaritatea cu ță
rile socialiste care sint supuse in 
prezent atacurilor imperialismului, 
îndeosebi R.P.D, Coreeană, Cuba, 
R.D.G., R.P.B.

Partidele reprezentate la consfă
tuire și-au exprimat hotărîrea de a 
întări și in viitor conlucrarea și so
lidaritatea cu celelalte partide co
muniste și muncitorești, pe baza in
dependentei si egalității in drepturi, 
respectării dreptului fiecărui partid 
de a-și stabili de sine stătător linia 
politică. S-a subliniat că o mare 
însemnătate are întărirea unității 
de acțiune a partidelor comuniste si 
muncitorești în lupta pentru 'înfăp
tuirea unor adinei transformări po
litice și sociale, pentru afirmarea 
unui curs nou spre destindere si 
dezarmare, pace și progres. Ele sînt 
gata pentru o largă colaborare cu 
partidele socialiste și social-demo- 
crate. în interesul păcii și progresu
lui. A fost evidențiat rolul crescînd 
al popoarelor, opiniei publice, al 
mișcărilor democratice, antirăzboini
ce în lupta pentru edificarea unei 
lumi fără arme și fără războaie.

S-a dat o înaltă apreciere rolului 
mișcării de nealiniere ca forță in
dependentă în relațiile internaționa
le, aspirațiilor sale de a- participa 
tot mai activ la soluționarea proble
melor fundamentale ale dezarmări! 
și păcii, instaurării unei noi ordini 
economice internaționale, a altor 
probleme globale — așa oum s-a 
relevat din nou la recenta confe
rință la nivel inalt de la Belgrad.

Participanțil la consfătuire au 
subliniat că pacea este indivizibilă 
și trebuie să cuprindă toate zonele 
și țările lumii. El au evidențiat în
semnătatea inițiativelor partidelor 
comuniste și muncitorești din țările 
socialiste vizind crearea în diferite 
părți ale planetei de zone ale păcii, 
bunei vecinătăți și colaborării, a 
unor zone libere de arme nucleare, 
chimice și de alte arme de distru
gere în masă.

S-au pronunțat pentru reglemen
tarea politică, pe calea tratativelor, 
a conflictelor regionale și focarelor 
de încordare, pe baza respectării su
veranității și dreptului fiecărui 
popor de a-și alege liber calea dez
voltării sale economico-sociale. fără 
nici un amestec din afară. A fost 
exprimată solidaritatea cu forțele 
progresiste, democratice si patrioti
ce care luptă pentru dezvoltarea li
beră. independentă a țărilor lor.

Participanții la consfătuire expri
mă hotărirea partidelor lor de a ac
ționa activ în direcția soluționării 
problemelor economice complexe și 
grave și instaurarea Unei noi ordini 
economice interna'ionaie. Ei și-au 
reafirmat sprijinul fa*ă  de lupta 
popoarelor din Asia. Africa si Ame
rica Latină pentru întărirea inde
pendenței naționale, ichidarea ex
ploatării neocolonta'irte si dictatu
lui,. pentru eliminarea subdezvoltării 
Si soluționarea gravei probleme a 
datoriei lor externe. Ei și-au expri
mat, de asemenea, solidaritatea cu 
comuniștii și toți militantii nentru 
eliberare națională și socială care 
sint supuși persecuțiilor și repre
siunii de către forțele reacțiunii. 
rasismului și apartheidului.

Participanții la consfătuire au rea
firmat hotărirea partidelor lor de a 
dezvolta și ta continuare, in mod 
activ, colaborarea și conlucrarea re
ciprocă pe multiple planuri pe are
na internațională, in interesul cau
zei socialismului si păcii.

Consfătuirea s-a desfășurat tatr-o 
atmosferă de înțelegere reciprocă, a 
unui schimb Liber de păreri și în 
spirit de lucru.

Participanții la consfătuire au ex
primat mulțumiri cordiale Partidu
lui Comunist Bulgar pentru buna 
organizare și desfășurare a intîlnirii.

chineze. în toți anii construcției 
socialiste colaborarea dintre țările 
noastre a cunoscut o continuă și 
multilaterală dezvoltare, eviden
țiind cu putere însemnătatea prin
cipiilor deplinei egalități în drep
turi, respectării independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului in treburile interne, avanta
jului reciproc șl întrajutorării to
vărășești, oare au fost și sint trai
nic așezate la temelia relațiilor 
româno-chineze.

O înrîurire majoră asupra an
samblului raporturilor 
chineze au legăturile de 
prietenie și colaborare 
Partidul Comunist Român șl Parti
dul Comunist Chinez, contactele și 
legăturile permanente dintre ele, 
in acest cadru un rol hotărîtor 
avind întâlnirile șl convorbirile 
frecvente la nivel înalt desfășu
rate în România și China. în acest 
sens, în telegrama adresată de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
tovarășului Jiang Zemin, cu prile
jul alegerii sale în funcția de se
cretar general al C.C. al P.C. Chi
nez, se arată : „îmi exprim con
vingerea că relațiile tradiționale 
de prietenie și solidaritate mili
tantă dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Chinez, 
întemeiate pe deplină egalitate, în
credere și respect reciproc, colabo
rarea și cooperarea rodnică pe 
multiple planuri dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Chineză se vor dezvolta 
tot mai puternic și în viitor, spre 
binele și în interesul ambelor noas
tre jmpoare, al edificării noii orin- 
duiri în cele două țări, al cauzei 
generale a păcii șl socialismului".

De asemenea, România și China 1 
conlucrează tot mai strins pe plan 
internațional, susținind necesitatea 
întăririi unității de acțiune a po
poarelor în lupta împotriva politi
cii de forță și dictat, pentru solu
ționarea constructivă, în interesul 
tuturor popoarelor, a marilor pro
bleme ale lumii contemporane, 
contribuind activ la afirmarea po
liticii de dezarmare, de indepen
dență, pace și colaborare, la demo
cratizarea relațiilor dintre state, la 
lichidarea subdezvoltării si instau
rarea noii ordini economice mon
diale, Ia făurirea unei’ lumi mal 
bune și mai drepte.

Dezvoltarea continuă a relațiilor 
de strinsă prietenie și colaborare 
româno-chineze, potrivit potenția
lului crescînd al celor două țări șl 
cerințelor actualei etape istorice, 
constituie un factor important al 
construcției socialiste din țările 
noastre, corespunde cauzei gene
rale a socialismului, păcii, înțele
gerii și conlucrării între popoare
le din Întreaga lume.

Poporul chinez prieten sărbăto
rește împlinirea a 40 de ani de la 
memorabilul eveniment de la 
1 octombrie 1949, cînd, în Piața Tîen 
An Men, din centrul Beijingului, 
în prezența a sute de mii de re
prezentanți ai clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității și arma
tei, veniți din toate colțurile țării, 
a fost proclamată Republica Popu
lară Chineză. Salutat cu entuziasm 
de întregul popor chinez, acest me
morabil eveniment a desăvirșlt 
victoria revoluției populare și a 
deschis, in același timp, o eră nouă 
în istoria multimilenară a Chinei, 
era făuririi socialismului.

Triumful revoluției populare a 
fost rezultatul luptei desfășurate 
timp de decenii de masele popu
lare, sub conducerea gloriosului 
Partid Comunist Chinez, in frunte 
cu președintele Mao Zedong, pen
tru înlăturarea dominației impe
rialiste și asigurarea dezvoltării 
independente a țării, pentru lichi
darea exploatării capitaliste și 
moșierești și făurirea unei orin- 
duiri a dreptății sociale. Totodată, 
victoria revoluției a avut o uriașă 
Însemnătate internațională, procla
marea Republicii Populare Chineze 
dind un fîou avînt luptei popoare
lor pentru eliberare națională, 
pentru dezvoltare de sine stătătoa
re, pentru progres și pace.

însuflețit de idealurile socia
lismului, poporul chinez a înfăp
tuit, sub conducerea Partidului 
Comunist, profunde transformări 
revoluționare în viața politică, 
economică și socială. Prin munca 
sa plină de abnegație, dăruire și 
pasiune, a fost schimbată din te
melii înfățișarea țării. O puternică 
dezvoltare au cunosout forțele de 
producție, ceea ce iși găsește re
flectare in apariția a numeroase 
noi centre industriale, a mii de 
fabrici și uzine, in atragerea In 
circuitul economic a unor întinse 
regiuni, altădată urgisite. Industri
ile siderurgică șl constructoare de 
mașini, de autovehicule, tractoare 
și aeronautică, petrochimică, elec
tronică și electrotehnică sint creații 
de seamă ale anilor construcției 
socialiste, pe baza valorificării 
unor mari bogății ale subsolului. 
După producția de cărbune si 
ciment. China se situează pe 
primul loc in lume și pe unul din 
primele la producția de energie 
electrică. S-a construit, se extinde 
și se modernizează o vastă rețea 
de comunicații, de mare însemnă
tate pentru economia națională.

Remarcabile rezultate au fost 
obținute in dezvoltarea științei și 
tehnicii, mărturii elocvente con- 
stitutndu-le în acest sens angaja
rea țării in activitatea de cercetare 
a spațiului cosmic, capacitatea ei 
de a soluționa in măsură orescindă,

prin eforturi proprii, o serie de 
probleme de oare depinde dezvol
tarea in continuare a țării. Totoda
tă, extinderea irigațiilor, lucrările 
de amenajare a unor mari cursuri 
de apă, dotarea crescândă a agri
culturii cu mijloace tehnice moder
ne au dus la realizarea unor pro
ducții agricole de neimaginat in 
trecut. La rindul lor, învățămintul 
de toate gradele și cultura au cu
noscut o puternică Înflorire. Pe 
baza dezvoltării forțelor de pro
ducție, a sporirii avuției naționale, 
a crescut simțitor nivelul de trai 
al poporului.

Realizările poporului chinez sint 
cu atit mai importante cu cit au 
fost obținute in împrejurări inter
naționale complexe, precum si in 
condițiile unor momente dificile pe 
plan intern, aceste realizări de- 
monstrind marea capacitate crea
toare a socialismului.

Oamenii muncii de la orașe și 
sate intimpină marea sărbătoare 
de astăzi prin eforturi susținute 
pentru înfăptuirea programului 
stabilit de cel de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Chinez, concretizat de Conferința 
Națională, de plenarele ulterioare 
ale Comitetului Central, vizind 
transformarea Chinei, pînă la sfîr- 
șitul secolului, intr-un puternic 
stat socialist, cu o industrie, agri
cultură și știință moderne, cu un 
nivel de trai tot mai ridicat. în 
acest cadru, se urmărește creșterea 
de patru ori, față de 1980. a valorii 
globale a producției industriale și 
agricole și, in același timp, îmbu
nătățirea structurii industriei, va
lorificarea crescindă a rezultatelor 
revoluției științifice șt tehnice, 
perfecționarea continuă a conduce
rii întregii activități sociale.

Totodată, Republica Populară 
Chineză se afirmă ca un factor 
maior in viața politică mondială, 
în promovarea cauzei independen
tei și libertății popoarelor, ta 
lupta pentru pace și progres, pen
tru înțelegere și colaborare între 
națiuni.

Poporul român, care a salutat cu 
bucurie izbînda revoluției și in
staurarea puterii populare In 
China, a urmărit șl urmărește cu 
sentimente de solidaritate și sim
patie munca marelui și harnicului 
popor chinez, se bucură din inimă 
de realizările de seamă dobindite 
în dezvoltarea patriei sale. Mani
festările desfășurate in aceste zile 
in țara noastră pentru a cinsti 
aniversarea mărețului eveniment 
din istoria Chinei sînt o nouă măr
turie a 
și stimă 
față de 
presie
prietenie și solidaritate

romăno- 
strinsă 
dintre

„Zilele culturii din Republica Populară Chineză"
„Zilele culturii din Republica 

Populară Chineză" au fost marcate 
sîmbătă, în Capitală, de spectacolul 
de gală al Ansamblului de circ 
„Liaoning", reputat colectiv artistic, 
afirmat prin măiestria interpretării, 
prin originalitatea programelor pre
zentate în tară și străinătate. Tur-- 
neul ansamblului chinez la București 
va cuprinde 11 spectacole, progra
mate în arena Circului „Globus".

La spectacolul de gală au luat 
parte membri ai conducerii Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te. Asociației de prietenie româno- 
chineze, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, un numeros 
public.

Au fost prezenți Wang Jinqlng, 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
tara noastră 
diplomatic.

și membri ai corpului

★
„Zilelor culturii din 

in-
Cu ocazia „ _____

Republica Populară Chineză", 
stituții artistice din București 
și din alte orașe programează 
in această perioadă spectacole 
de teatru cu piese reprezentative 
din dramaturgia chineză clasică și 
contemporană, expresie a interesului

și prețuirii de care se bucură in 
România cultura și arta țării prie
tene. Teatrul „C. I. Nottara" din Ca
pitală a prezentat, sîmbătă seara, 
spectacolul său de succes „Taifun", 
piesă semnată de scriitorul Cao Yu, 
creație pusă în scenă in numeroase 
alte țări ale lumii și care aduce in 
prim-plan aspecte ale transformări
lor politice și sociale, ale prefaceri
lor structurale înregistrate de socie
tatea chineză în anii socialismului. 
Regia spectacolului. înscris nu 
de mult pe afișul teatrului, aparține 
lui Alexandru Dabija. în seria re
citalurilor actoricești oferite de Tea
trul Foarte Mic din Capitală s-a 
aflat înscrisă recent și piesa scriito
rului Xia Min — „Pentru ce am 
murit", piesă în care evoluează două 
personaje, intr-o interpretare de 
aleasă ținută artistică. La rindul său. 
Teatrul Maghiar de taat din Cluj- 
Napoca are în repertoriul stagiunii 
curente piesa „în stație" de Kao 
Tzing Xlen.

„Zilele culturii din Republica 
Populară Chineză" programează, în 
continuare, o originală expoziție de 
tapiserie și broderii artistice, al 
cărei vernisaj va avea loc, la 11 oc
tombrie, în sălile Dalles din Ca
pitală. (Agerpres)
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TELEGRAME
obștești din tara noastră au transmis 
telegrame de felicitare instituțiilor si 
organizațiilor similare din Republica 
Populară Chineză.

sentimentelor de prietenie 
nutrite de poporul român 

poporul chinez, o vie ex- 
a trăiniciel relațiilor de 

romăno-

Cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, ministru] afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România. Ioan Totu. a adresat o te-

20,25

Beijing — Biblioteca naționala

Ca bambusul după o ploaie de 
nrimăvară", capitala Chinei con- 

mporane a cunoscut, mai ales în 
timul deceniu, o amplă și com- 

lexă dezvoltare. Un popas la Bei- 
ing este pentru călătorul român 

prilejul de a constata cit de pu
ternice sînt sentimentele de priete
nie nutrite pe aceste meleaguri pen
tru poporul român. Adesea, în întil- 
nirile cu gazdele este evocată căl
dura cu care au fost tntimpinați 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în cursul vizitei oficiale de priete
nie pe care au lntreprins-o în Chi
na. în luna octombrie a anului tre
cut, vizita reprezentind un eveni
ment de deosebită importantă în 
dezvoltarea colaborării dintre cele 
două țări și popoare. Pretutindeni 
in China se vorbește cu satisfacție 
despre dezvoltarea legăturilor mul
tiple româno-chineze, se exprimă 
dorința de adincire a conținutului 
colaborării, pe măsura creșterii po
tențialului economic al Chinei și 
României.

Un popas la Beijing este, pentru 
călătorul străin, prilejul unor 
adinei deslușiri, prilejul unor ne
contenite comparații și constatări 
ale unor fapte șl realități. Un po
pas la Beijing constituie, tn același 
timp, prilejul unei spectaculoase 
călătorii în spațiu și timp. Este 
vorba în primul rînd de o călătorie 
in spațiul istoriei și creativității 
contemrxirane, de descoperirea, o 
dată cu fiecare nouă realizare a 
prezentului, a unul adevărat tezaur 
de energie productivă. Pentru că 
aeisajul Beijingului contemporan 
«te dominat de munca, de spiritul 
iaca, modern al oamenilor săi. Tot 
ia ce astăzi prinde contur Doartă 
"tea snlritului lucid, realist, răz

or al acestor oameni,
tru industrial de primă im
ită, oraș al electronicii șl pe
nalei. Beijing este, în același 
un oraș al tinereții universi- 
h adevărat centru al științei 

’li, al culturii. Aeroportul 
chineze, unu! din cele mal 

urne, dar și traseele «ni
ns diversificate ale me
rele de circulație foarte 
ite de construcția im- 

noilor cartiere de lo- 
imeroase hoteluri des- 
nelor de turiști din 
lnt dovezi ale anga- 
nuncă neobosită, de 
spere prefaceri. Dar 
modern a.l noilor ma- 
ră un aspect pitoresc 
ongurl" — străduțe în- 
Jelimitează adevărate 

.echtlor locuințe cMne- 
-, este la fel de adevărat că 

monumentele istorice stau mărturie 
aceleiași munci neprecupețite.

Ziduri și porți ocrotite de umbra 
«dlncă a acoperișurilor de olane 
verzi, construcții de lemn ritmate 
de vioiciunea coloanelor purpurii. 
Încăperi ce-și pierd parcă ponderea 
materială sub munca minuțioasă

legramă de felicitare ministrului 
afacerilor externa al R.P. Chineze, 
Qian Qichen. Cu aceeași ocazie, 
stltutii si organizații masă

care le-a Îmbrăcat într-o adevărată 
horbotă de motive decorative. Pa
latul de iarnă sau acela de vară, o 
adevărată salbă de construcții vechi, 
toate dau Beijingului sensul supe
rior al istoriei.

Și nu este de mirare că, dintr-un 
asemenea punct de interes istoric, 
din foișorul pavilionului ce domina 
intrarea tn Palatul de iarnă, la 1 
octombrie 1949 a fost proclamata 
Republica Populară Chineză. Era 
începutul unui drum care se va ma
nifesta ca un vast proces creator, 
capabil să transforme China in
tr-un teritoriu al unor prefaceri 
fundamentale.

La baza progresului actual stau, 
desigur, reforme importante. Din 
noile abordări nu lipsește nici pre
ocuparea pentru adincirea cunoaș
terii economiei contemporane, pen
tru precizia informației economice, 
pentru aplicarea pe scară largă a 
metodologiei analitice, bazată pe 
utilizarea calculatoarelor în econo
mie. Firește, oamenii sint aceia care 
au dat, prin munca lor, sensul 
profund al tuturor realizărilor am
ple și durabile din toate domeniile. 
Și, pentru a da un exemplu, vom 
aminti aici unul din sectoarele care 
marchează intr-un anumit fel Ima
ginea Chinei contemporane. Este 
vorba de producerea de sateliți re
cuperabili, puși in slujba construc
ției economice. începtnd din dece-

'' 'I'd'
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rfttor : 8,7 milioane de persoane sînt 
angrenate in acest domeniu al cer
cetărilor și aplicațiilor tehnologice. 
Sînt oameni care muncesc nepre
cupețit pentru a contribui la solu
ționarea problemelor tehnico-știln- 
țifice ale economiei naționale. Prin
tre cele mai recente realizări de a- 
cest fel se află, de exemplu, două 
tipuri de aparate ultramoderne des
tinate prospectării zăcămintelor de 
petrol. Unul dintre acestea ldentifi-

NOTE DE CĂLĂTORIE

niul al 7-lea, China a Început să 
lanseze astfel de sateliți pentru 
prospectări geofizice, telecomuni
cații, topometrie, cartografie ș.a. 
Concret, faptul, că fotografiile 
realizate din acești sateliți au o 
mare suprafață de acoperire a fost, 
de exemplu, de un real folos în sta
bilirea unor locuri de explorare. 
Cifrele sint, In acest sens, edifica
toare : in domeniul prospectării re
zervelor de petrol, munca pe care 
26 de oameni trebuiau să o facă în 
patru luni șl jumătate este acum 
treaba unui singur om pentru cîteva 
zile. Rezultatele concrete materiale 
ale acestor preocupări pot fi desci
frate pretutindeni in «pațiul orașu
lui Beijing.

Pentru locuitorii lui, munca este 
un prilej de raportare la aceleași 
realități ale construcției unei țări 
libere și prospere. Un puternic po
tențial științific este pus astăzi in 
slujba acestei dezvoltări complexe 
a Chinei. Puternica dezvoltare a in- 
vățămintulul de toate gradele, am
ploarea pe care o cunoaște astăzi 
cercetarea științifică au făcut, de 
exemplu, ca, în ultimul deceniu, nu
mărul celor care lucrează în dome
niul cercetării științifice șl tehno
logice să se dubleze. Raportate la 
suprafața țării și la numărul de lo
cuitori ai Chinei contemporane, ci
frele nu au tn sine nimic surprin-

Ică densitatea rocilor In care vor fi 
forate puțurile de extragere a țițe
iului, iar cel de-al doilea localizea
ză, cu ajutorul razelor gamma, ză
cămintele din subsol.

Rămînînd în același domeniu de 
interes, subliniem și cîteva rezultate 
concrete, care ilustrează dezvoltarea 
in ritmuri înalte a industriei petro
chimice. în anii care au trecut de 
la crearea Chinei populare s-au 
construit 30 de combinate petrochi
mice, mari șl mijlocii.

Ca nervurile unul adevărat sistem 
vital, ampla rețea a sistemului ener
getic dă astăzi forță întregii țări. 
Republica Populară Chineză are o 
capacitate energetică ce produce 
anual 543 miliarde KWh. Este un 
nivel care o situează printre primele 
state din lume în acest domeniu. 
Nu este Insă un exemplu izolat în- 
trucît capacitatea unităților de pro
ducție din industriile carboniferă, 
energetică, metalurgică și siderur
gică. din industria textilă și alte 
ramuri industriale a crescut de zeci 
de ori. Sînt cifre care dezvăluie 
fapte, aceeași muncă fără de răgaz, 
pusă în slujba unei patrii libere șl 
prospere.

Numeroase mărturii ale Istoriei 
conferă Beijingului și virtuțile unul 
oraș-muzeu. De altfel, în monu
mentala clădire a Muzeului de isto
rie, ce străjuiește piața Tlen An

Cîntarea României. Omagiul țârii 
conducătorului iubit. Emisiune 
realizată In colaborare cu Consi
liul Culturii șl Educației Socia
liste șl cu Comitetul de cultura șl 
educație socialistă al județului 
Ialomița.
Film artistic. „Se întorc cocorii". 
Producție a studiourilor din R.P. 
Chineză. Regia Chen Jlalin 
Telejurnal.

19,00 Telejurnal
19,30 Partid șt țară — o unică voință. 

Deplină aprobare de către Între
gul nostru partid șl popor a pro
punerii privind realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
înalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român și 
a documentelor pentru Congresul 
al XIV-lea

19,45 Ctitorii ale Epocii de Aur.

Men, vestigii arheologice aduc, in
tr-adevăr, mărturia vieții omenești, 
în aceste locuri, de acum 500 000 de 
ani. Iar impunătorul „oraș inter
zis" de altădată, refăcut și adăugit 
de multe ori din cauza fragilității 
construcțiilor din lemn, a rămas în 
linii mari același pe care l-a putut 
privi spătarul Milescu — primit! ro
mân ajuns in „împărăția de mijloc" 
—. același „oraș" care se oferă și 
astăzi privirii numeroșilor săi vizi
tatori. Căci, altădată interzis, acest 
teritoriu păstrează mărturii dintre 
cele mai prețioase ale spiritualității 
chinezești.

Lui i se alătură numeroase alte 
Inițiative de larg ecou social, ini
țiative contemporane puse în slujba 
publicului foarte larg. Printre ele 
se află și deschiderea, cu doi ani în 
urmă, la Beijing, a Bibliotecii na
ționale. Situată in partea de vest a 
orașului, în Parcul bambusului vio
let, această bibliotecă este, ca mări
me, a doua din lume. Cîteva cifre 
ii pot exprima, mal concret, pro
porțiile : suprafața totală a sălilor 
ei este de 170 000 metri pătrați. Ele 
pot adăposti 20 milioane de cărți. 
Avînd^peste 30 de săli de lect.ură, 
acest așezămînt cultural primește 
zilnic 7—8 mii de cititori. Săli de 
cataloage, de documente, de multi
plicat și de informații dotate cu 
echipamente moderne de distribui
re a cărților, de tipărit șt cules li
tere, de microfilme îi conferă as
pectul și funcționalitatea unei insti
tuții moderne. O instituție care in- 

. treține relații cu instituții similare 
din peste 100 de țări și regiuni ale 
lumii.

Realitatea cumulativă a tuturor 
marilor izbînzi ale poporului chi
nez realizează de fapt o istorie con
centrată a țării, o istorie in care 
sînt mereu prezente vîrstele capi
talei. Iar realizările Beijingului con
temporan evidențiază virtuțile so
cietății noi, socialiste, care a des
cătușat energiile creatoare ale oame
nilor, ale întregului popor.

*

Marina PREUTU

Ciștigurlle întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. tn valoarea ciști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor teșite ciști
gătoare.

Plata cîștlguriior se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001-099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81-225 la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștignri 
ieșite ciștigătoare la tragerea la sorti 

pentru trimestrul III 1989
u
3
u 
z

Terminația 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare
Procentul 

de ciștigurl

1 360 200%
2 441 100%
3 549 50%
4 701 25%
5 246 25%
6 777 25%
7 779 25%
8 233 25%
9 734 25%

Calcularea și înscrierea cîștlguriior 
In librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.

vremea
Prognoza meteorologică pentru in

tervalul cuprins între 1 octombrie, 
ora 20 — 4 octombrie, ora 20. îa țară : 
Vremea va fi răcoroasă, chiar rece în 
nord și nord-estul ț&rii, iar cerul va
riabil cu înnorări mai accentuate, la 
început în est, apoi în nord și centru, 
unde temporar vor cădea ploi pe arii 
relativ extinse. La munte și în zonele

deluroase din nord precipitațiile vor 
fi trecătoare și sub formă de lapoviță 
și ninsoare. Vintul va sufla slab pină 
la moderat, prezentînd unele intensifi
cări în zonele estice, din nord cu vi
teze de pînă la 55 kilometri pe oră. 
Temperatura va continua să scadă. 
Minimele vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, mai coborîte în depresiuni, iar 
maximele, în general, între 12 șl 18 
grade. Dimineața se va produce ceață, 
pe alocuri, în vestul și centrul țării. 
Condiții de brumă îndeosebi în nordul 
și centrul țării.



SUB CONDUCEREA PRESEDINTBJll NICOLAE CEAUSESCU, 
RUMANIA ISI AFIRMA IN IUME VOCAȚIA DE PACE, 

PRIETENIE $1 COLABORARE
ARTICOLE Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Pentru schimbarea radicală a situației din economia 
mondială si din relațiile economice internaționale 

Propunerile României prezentate la reuniunea ministerială 
a „Grupului celor 77“

Acțiunile perseverente, susținute ale României socialiste, ale pre
ședintelui Nicolae Ceausescu in direcția soluționării in interesul popoare
lor a marilor probleme ale contemporaneității, pentru făurirea unei lumi 
a păcii, cooperării și ințelegerii sint amplu reflectate de mijloace de in
formare in masă de peste hotare.

Presa internațională reliefează, de asemenea, succesele remarcabile 
obținute de poporul român in construcția socialistă, marile progrese rea
lizate in industrie și agricultură, îndeosebi in perioada de profunde trans
formări revoluționare inaugurată de Congresul al IX-lea al Partiduluj^o- 
munist Român.

„România — promotoare statorni
că a reglementării prin tratative a 
diferendelor dintre state” este titlul 
sub care cotidianul ..DAILY 
NEWS", din Pakistan, inserează un 
amplu articol în care arată : în 
concepția profund umanistă a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
abolirea politicii de forță și 'rezol
varea marilor probleme ale con
temporaneității, corespunzător 
aspirațiilor popoarelor de a trăi în 
pace și securitate, reprezintă, in 
zilele noastre, o cerință de prim or
din pentru stabilirea unor raporturi 
noi. de încredere, înțelegere și co
laborare, pentru instaurarea unei 
păci trainice in lume. Noua gîn- 
■dire politică. abordarea intr-un 
mod nou a problemelor internațio
nale presupun nu numai eliminarea 
definitivă a armelor nucleare, a ce
lorlalte arme de distrugere in masă 
și trecerea la dezarmare, ci și 
renunțarea completă la calea mili
tară de „rezolvare" a diferendelor 
dintre state.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
depus eforturi perseverente, a în
treprins demersuri concrete, de 
larg ecou, pentru reglementarea, în 
funcție de condițiile existente, a 
conflictelor și stărilor de tensiune 
din diferite regiuni ale globului. 
Sint concludente, în acest sens, 
eforturile constructive ale Româ
niei. implicarea personală a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
depistarea unor soluții realiste 
pentru reglementarea situației con- 
flictuale din Orientul Mijlociu, 
rolul jucat de diplomația româ
nească în transfomările pe care le 
cunoaște, la ora actuală, această 
regiune a lumii. România s-a pro
nunțat, încă din 1978, și se pronun
ță in continuare în favoarea orga
nizării unei conferințe Internatio
nale. sub egida O.N.U., în vederea 
soluționării pașnice, globale și du
rabile a problemelor din Orientul 
Mijlociu, conferință la care să 
participe toate părțile interesate, 
inclusiv O.E.P., precum și Israelul 
și cei cinci membri permanenți ai 
Consiliului de Securitate.

De asemenea. România s-a 
pronunțat întotdeauna pentru o so
luție politică și în ceea ce privește 
războiul dintre Iran și Irak, pen
tru solutionarea problemelor din 
Afganistan pe calea negocierilor, 
pentru retragerea trupelor străine 
și asigurarea independentei acestei 
țări, a acordat o atenție deosebită 
evoluției situației din Liban, subli
niind constant necesitatea de a se 
asigura independența, unitatea și 
integritatea Libanului, imperativul 
ca problemele din această tară să-și 
găsească solutionarea la masa tra
tativelor.

Ziarul venezuelean de mare tiraj 
„ULTIMAS NOTICIAS" a publicat, 
sub semnătura lui Guillermo Garcia 
Ponce, secretar general al Partidu
lui Noua Alternativă, un articol in
titulat „Nu se mai plătește tribut 
nimănui”, în care se scoate în evi
dență excepționala semnificație pe 
care o are plata integrală, de că
tre România, a datoriei sale ex
terne.

După ce citează din declarația 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
faptul că pentru prima dată în lun
ga sa Istorie România nu mai plă
tește tribut nimănui, cucerindu-și 
astfel în mod real și deplin inde
pendența economică și politică, în 
articol se arată : „Nu cunoaștem 
dacă vreo altă țară a lumii s-a 
eliberat de lanțurile îndatorării 
externe. Faptul că România 
a scăpat complet de tributurile 
pe care le plătea la creditele a- 
cordate de băncile străine consti
tuie, fără îndoială, un eveniment 
de importantă istorică”. „Desigur 
— se arată în continuare în arti
col — plata unei datorii externe 
crescinde a însemnat mari eforturi 
din partea României. Nu există, 
însă, o altă cale în condițiile în care 
se impune păstrarea fidelității față 
de principiile independentei econo
mice și politice. Numai un popor 
înarmat cu o clară conștiință poli
tică, stimulat fiind și de corecta 
orientare din partea Partidului 
Comunist Român, putea să rea
lizeze o asemenea performanță : 
plata datoriei externe și, în ace
lași timp, realizarea programelor 
de dezvoltare a construcției socia
liste".

în context, sint prezentate deta
liat, inclusiv cu date statistice, ma
rile realizări obținute de poporul 
român în perioada în care România 
a plătit datoria externă.

„în aceste momente — se arată 
în încheierea articolului — per
formanța României constituie un 
stimulent pentru patriotii și mi- 
litanții revoluționari din Vene
zuela".

„Dezarmare, pace, securitate și 
colaborare in întreaga lume" este 
titlul sub care publicația „THE HE
RALD", din Bangladesh, inserează 
un articol in care se relevă : Că ur
mare a politicii sale externe des
chise către intreaga lume. Româ

• Largă deschidere internațională, 
dialog cu toate statele și popoarele, 
în vederea promovării țelurilor dezar
mării, securității, încrederii ® Un 
partener sigur în comerțul și coope
rarea economică internațională ® Rea
lizări remarcabile în construcția eco
nomică și socială, racordare perma
nentă la cele mai noi cuceriri ale 
cunoașterii umane

nia socialistă este astăzi o tară a 
păcii, colaborării și cooperării cu 
toate statele, fără deosebire de sis
tem social. Principiile călăuzitoare 
ale activității sale externe ex
primă unitatea între vocația con
structivă a poporului român, pe 
plan intern, și vocația lui de pace 
și prietenie cu alte popoare.

Avem încredere deplină în pre
ședintele Nicolae Ceaușescu cînd 
subliniază că planurile poporului 
său și programele de dezvoltare e- 
conomico-socială, „întocmai ca și 
planurile de dezvoltare ale tuturor 
statelor și popoarelor pot fi înde
plinite cu succes numai in condiții 
de pace șl colaborare internaționa
lă, de încredere și cooperare activă 
între toate statele lumii, indiferent 
de sistemul social" — relevă „The 
Herald" în context.

Relevind necesitatea unor soluții 
constructive a problemelor politice 
cu care se confruntă omenirea. 
România consideră, totodată, nece
sar să se acționeze mai eficient 
pentru a se pune capăt situației 
anormale din domeniul economic și 
financiar pe plan internațional și, 
în special, politicii de sărăcire 
continuă a țărilor în curs de dez
voltare, să se întreprindă măsuri 
eficiente pentru soluționarea glo
bală a problemei datoriilor externe.

într-un alt articol, intitulat „O 
nouă calitate a condițiilor de trai 
materiale și spirituale ale poporu

lui", „The Herald" ține să relie
feze că în noua sa condiție socială, 
liberă de exploatare, poporul român 
găsește confirmarea adevărului ex
primat de președintele 
Nicolae Ceaușescu că proprietatea 
socialistă „este singura cale de a 
pune în practică principiile echită
ții și dreptății sociale, de a asigura 
dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție, de a asigura bunăstarea 
și independența".

Sub titlurile „România — Egipt : 
Relații de prietenie și colaborare 
multilaterală, in beneficiul reciproc, 
al cauzei păcii și conlucrării inter
naționale” și „Dezvoltarea relațiilor 
româno-egiptene”, ziarele ..AL 
AHRAM" și „LE PROGRES EGYP- 
TIEN" inserează articole ce relevă 
că relațiile româno-egiptene, cu 
vechi tradiții, caracterizate printr-o 
caldă prietenie și întemeiate pe în
credere și respect reciproc, cunosc 
de mulți ani un curs pozitiv, in 

interesul celor două popoare, al 
cauzei păcii și conlucrării interna
ționale.

Colaborarea dintre România și 
Egipt —- se arată — a căpătat am
ple dimensiuni, o accentuată inten
sificare și extindere în ultimii ani, 
un rol determinant în această evo
luție pozitivă fiind jucat de întîlni- 
rile la nivel înalt de la Cairo și 
București. în cursul dialogului rod
nic româno-egiptean la nivel înalt, 
de fiecare dată deschizînd noi per
spective unei tradiționale prietenii, 
s-a evidențiat cu putere hotărîrea. 
celor doi conducători, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
Republicii Arabe Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak, de a se acționa 
pentru transpunerea în practică a 
tuturor documentelor comune, în 
primul rînd a declarațiilor comune 
de la București și Cairo, și a se 
pune în valoare potențialul econo
mic. in plină dezvoltare, al celor 
două țări.

Ampla cooperare pe tărim poli
tic, economic, tehnico-științific și 
cultural dintre România și Egipt 
a condus în ultimii ani la o creș
tere importantă a schimburilor co-. 
merciale, la punerea în practică a 
unor acțiuni de cooperare, inclusiv 
de construire în comun în Egipt a 
unor unități economice reprezenta
tive.

în ultimii ani s-a intensificat co
laborarea bilaterală in domeniile ști
inței și culturii, artei, presei și in
formațiilor, turismului, în vederea 
unei mai bune cunoașteri a istoriei, 
civilizației și realizărilor popoarelor 
român și egiptean.

România și Egiptul — notează 
ziarele egiptene citate' — se pro
nunță și acționează pentru instau
rarea unei noi ordini economice- 
internaționale și pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru lichidarea 
totală a colonialismului, a oricăror 
forme de dominație și asuprire.

Determinant pentru accelerarea 
și armonizarea progresului mul
tilateral al României a fost 
anul 1965, cind președintele 
Nicolae Ceaușescu a fost ales să 
conducă destinele poporului ro
mân, eveniment care a adus un 
suflu înnoitor și a imprimat 
ritmuri de dezvoltare fără prece
dent in toate domeniile — scrie, 
intr-un articol, cotidianul tunisian 
„AL HORRIA".

Dintr-o tară cu o economie îna
poiată si un venit national de nu
mai 100 de dolari pe locuitor. 
România devine in anul 1990 o 
tară socialistă mediu dezvoltată, 
cu o organizare modernă, eficientă 
in toate structurile societății, prac
tic cu o nouă înfățișare a orașelor 
Si satelor, cu parametri de civl'zatie 
materială și spirituală oonsiderabil 
ridicați.

Tabloul prefacerilor înnoitoare 
ar fi incomplet dacă n-am men
ționa progresele fundamentale din 
societatea românească de azi, e- 
voluată profesional și cultural, cu 
muncitori si țărani deprinși să fo
losească tehnici și cunoștințe mo
derne. cu o intelectualitate nu
meroasă. intens creativă, pregătită 
in centrele universitare mai vechi 
și mai noi ale țării. Dezvoltarea 
puternică a unităților de cercetare 
științifică în care lucrează sute de 
mii de cadre face din știință un 
aliat neprețuit al progresului, al 
orizontului de cunoaștere modernă, 
o componentă de bază a conștiinței 
omului nou. Legile si condițiile so- 
cial-economice creează cadrul de
plinei egalități in drepturi, un sis
tem democratic original șl atotcu
prinzător. dă posibilitatea tuturor 
cetățenilor să participe la decizia 
politică, economică și socială.

România — scrie „Al Horria" în 
încheiere — se prezintă, astăzi, 
ca o țară a libertății și demnității 
omului, o tară cu o economie pu
ternică. sănătoasă, o tară fără da
torii externe, deplin independentă 
și suverană, un partener serios, 
sigur in comerțul și cooperarea 
economică internațională, o tară a 
cărei vocație de pace si colaborare 
este larg recunoscută și apreciată 
in lume.

într-un amplu articol, ziarul 
„CORREIO DO BRASIL" relevă : 
Congresul ăl IX-lea al P.C.R., 
abordind într-un spirit nou. crea
tor problemele esențiale ale edifi
cării orinduirii socialiste, ale _ afir
mării libere a poporului român în 
rîndul națiunilor lumii, a inaugu
rat perioada cea mai înfloritoare 
și demnă din intreaga istorie a 
României, intrată de mult în con
știința poporului român drept 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Dezvoltarea și modernizarea eco
nomiei naționale, repartizarea echi
librată a forțelor de producție pe 
întregul teritoriu național, dezvol
tarea si consolidarea proprietății 
socialiste au reprezentat temelia 
trainică pe care s-a clădit sistemul 
democratic. care asigură parti
ciparea largă a poporului la 
conducerea vieții economico-sociale 
a României.

Adeziunea totală a poporului la 
politica internă și externă pro
movată de partidul comunist — se 
subliniază în încheierea articolului 
— constituie o impresionantă fort» 
a progresului, a independentei și 
suveranității României.

Alocind o treime din venitul na
țional pentru dezvoltare, relevă pu
blicația libaneză „LA REVUE DU 
LIBAN", România a știut să-și 
asigure fonduri pentru un amplu 
program 'de dezvoltare a tuturor 
domeniilor de activitate.

în prezent. România se află an
gajată în realizarea de obiective 
strategice care să permită ridicarea 
continuă a nivelului de civilizație, 
bunăstare materială și spirituală a 
poporului.

Paralel cu procesul de dezvol
tare economică și socială. Româ
nia desfășoară o amplă, activitate 
internațională în slujba păcii, secu
rității. destinderii și cooperării în
tre state, conform principiului 
coexistentei pașnice, așezînd la 
baza relațiilor sale externe princi
piile respectării suveranității și 
independentei, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile ințerne, 
nerecurgerii la forță sau la ame
nințarea cu forța, scrie, in înche
iere. „La Revue du Liban".

(Agerpres)

NAȚIUNILE UNITE (30 (Ager
pres). — Neagu Udroiu transmi
te : La sediul Națiunilor Unite 
din New York s-a încheiat reuniu
nea anuală a miniștrilor de externe 
ai „Grupului celor 77". Participantii 
au trecut în revistă situația econo
mică internațională actuală și au 
dezbătut problemele prioritare ale 
„Grupului celor 77", care figurează pe 
agenda actualei sesiuni a O.N.U.,

Luînd cuvintul Ia reuniune, tova
rășul , loan Totu, ministrul afacerilor 
externe, conducătorul delegației 
României la cea de-a 44-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., a adre
sat mai întîi felicitările delegației ro
mâne pentru modul in care Malaye- 
zia a asigurat conducerea „Grupului 
celor 77“ în cursul acestui an.

în ceea ce privește această nouă 
formă de desfășurare a intîlnirilor 
noastre — a spus ministrul român — 
considerăm că schimbul de păreri 
axat pe un număr restrins de proble
me poate crea condiții mai bune pen
tru aprofundarea temelor prioritare 
supuse discuției.

Ar fi util ca tara care asigură pre
ședinția „Grupului celor 77“ să rețină 
considerentele si propunerile prezen
tate de delegații pentru a servi pe 
parcursul anului la stabilirea poziției 
grupului în problemele concrete.

Reuniunea de astăzi are Ioc în con
diții in care situația țărilor în curs 
de dezvoltare continuă să se înrăută
țească.

De aceea, sesiunea specială a Adu
nării Generale din aprilie 1990. pre
cum și Strategia internațională pen
tru al patrulea deceniu de dezvoltare 
al O.N.U., asupra cărora urmează să 
ne concentrăm cu prioritate atentia. 
vor trebui, după părerea noastră, să 
fie folosite Ia maximum de tarile 
noastre pentru a se realiza o schim
bare radicală in actuala situație gra
vă din economia mondială și din re
lațiile economice internaționale.

în continuare, vorbitorul a arătat : 
Ca tară în curs de dezvoltare, Româ
nia cunoaște bine consecințele actua
lei stări de lucruri din economia 
mondială și in mod special povara 
grea pe care o prezintă pentru țările 
noastre datoria externă, una dintre 
cele mai grave probleme cu care ele 
se confruntă.

Mobilizîndu-și întregul potential 
material și urriiin, România a reușit

SESIUNEA O.N.U.

Dezbaterile din Adunarea Generală
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 

în Adunarea Generală a O.N.U. au 
continuat dezbaterile de politică ge
nerală.

Ministrul de externe al R. P. 
Chineze, Qian Qichen, s-a referit pe 
larg la necesitatea realizării dezar
mării, a reducerii drastice a arsena
lelor nucleare, armamentelor' con
venționale și chimice, precum și 
Încetării cursei înarmărilor. El a 
arătat că toate statele, indiferent de 
mărimea lor, trebuie să aibă un 
cuvint de spus in problemele dezar
mării, subliniind, in context, și ne
cesitatea întăririi rolului O.N.U. în 
acest domeniu. Referindu-se la con
flictele regionale, vorbitorul a arătat 
că ele trebuie soluționate pe cale 
pașnică. El s-a pronunțat pentru 
instaurarea unei noi ordini politice 
internaționale pe baza celor cinci 
principii ale coexistenței pașnice, 
ceea ce va permite stabilirea unui 
nou tip de relații internaționale, in 
conformitate cu prevederile Cartei 
O.N.U. Se impune, de asemenea, 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, in cadrul căreia 
să poată fi eliminate relațiile eco
nomice inechitabile, spolierea în 
continuare a țărilor sărace. în ceea 
ce privește relațiile dintre state, 
vorbitorul s-a pronunțat,împotriva 
presiunilor externe și amestecului 
din afară in treburile interne ale 
■altor țări.

Ministrul afacerilor externe al 
R.D. Germane, Oskar Fischer, s-a 
pronunțat în favoarea folosirii mai 
eficiente a mecanismului Națiunilor

întîlnire a secretarului general al O.N.U. 
cu miniștrii de externe ai statelor membre 
permanente ale Consiliului de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Națiu
nilor Unite a avut loc o întilnire a 
secretarului general al O.N.U., Javier 
Parez de Cuellar, cu miniștrii de ex
terne ai statelor membre permanente 
ale Consiliului de Securitate — Marea 
Britanie, R.P. Chineză. Franța, 
U.R.S.S. și S.U.A. — transmite agen
ția T.A.S.S. Cu acest prilej s-a pro
cedat la un schimb de păreri asupra 
unui cerc larg de probleme majore 
ale vieții internaționale, evidențiin- 
du-se rolul Important ce revine Na- 
țiuntlor Unite în menținerea păcii, 
soluționarea și prevenirea conflicte
lor regionale.

în acest cadru, precizează T.A.S.S., 
participantii la întîlnire s-au pronun
țat în favoarea unui proces activ de 
pace în Orientul Mijlociu, la care să 
participe toate părțile implicate. 

între care strategia internațională 
de dezvoltare pentru cel de-al IV- 
lea deceniu al O.N.U. pentru dez
voltare — 1990—2000. S-a subliniat 
importanța pentru țările „Grupului 
celor 77" a sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U., din 
aprilie 1990, consacrată cooperării 
economice internaționale, în primul 
rînd relansării creșterii economice 
și dezvoltării in țările din „lumea a 
treia".

★
ca, în luna martie 1989, să scape de 
această povară, realizare cu o pro
fundă semnificație pentru asigurarea 
independenței politice și economice a 
țârii. Pentru a ajunge la acest rezul
tat, au fost necesare mari eforturi de 
investiții în cursul actualului deceniu. 
S-a asigurat, astfel, ca lichidarea da
toriei externe să nu afecteze progra
mele de dezvoltare economică a țării 
si nici nivelul de trai și veniturile 
populației.

Pornind de la această experiență, 
cunosCînd practicile de exploatare fo
losite de sistemul financiar interna
țional, Fondul Monetar Internațional, 
Banca Mondială și alte mari bănci 
creditoare, condițiile economice și 
politice impuse de acestea, care con
duc la destabilizarea țărilor în curs 
de dezvoltare, in loc de progres, la 
transfer de avuție din aceste țări că
tre principalele țări dezvoltate și ma
rile bănci, considerăm că o prioritate 
de maximă actualitate pentru acțiu
nile grupului nostru trebuie să o 
constituie imbunătățirea radicală a 
sistemului internațional de credit și 
dobinzi.

în acest sens, România propune 
pentru a fi avute în vedere in pro
cesul pregătirii sesiunii speciale de 
anul viitor și a Strategiei internațio
nale a dezvoltării următoarele :

1. Să se stabilească o dobîndă maxi
mă, nefluctuantă, de 4—5 la sută la 
creditele acordate de F.M.I., B.I.R.D. 
și marile bănci.

Pentru creditele existente să se 
treacă la recalcularea volumului a- 
cestora pe bază unui nivel maxim al 
dobînzilor de 2—3 la sută.

2. Țiriînd seama de condițiile pe 
care le pun F.M.I. si B.I.R.D. la acor
darea de noi credite, in cadrul așa- 
ziselor programe de reajustare eco
nomică, să se renunțe la asemenea 
programe de tip colonialist și, îndeo
sebi, Ia condițiile de reprivatizare a 
unităților productive.

România consideră că F.M.I. și

Unite în vederea înlăturării perico
lelor pe care le implică, pentru in
treaga omenire, existența mijloace
lor de distrugere în masă, pentru 
soluționarea prin negocieri a con
flictelor regionale. El a - adăugat că 
este imperios necesar să se renunțe 
la toate doctrinele care stimulează 
cursa înarmărilor, subliniind, tot
odată, că o securitate stabilă pentru , 
toate țările presupune renunțarea la 
puterea militară și cooperarea poli
tică intre națiunile lumii. Vorbitorul 
a reafirmat atașamentul R.D. Ger
mane la principiul inviolabilității 
frontierelor, apreciind că încercările 
de readucere în discuție a acestei 
probleme, indiferent de motiv. ar 
putea genera conflicte dăunătoare 
cooperării in centrul Europei și ar 
periclita pacea.

Ministrul de externe al Nigeriei, 
Omar Nwachukwu, a prezentat si
tuația dramatică a Africii, relevînd 
că deficitul cumulat al țărilor afri
cane în 1988 a fost de 57 miliarde 
dolari, iar datoria lor externă a 
crescut, de la 128 miliarde dolari în 
1982. la 230 miliarde dolari în 1988. 
Vorbitorul a cerut țărilor membre 

O.N.U. luarea unor măsuri con
certate pentru a sprijini dezvoltarea 
economică a țărilor africane.

★
La sediul din New York al Or

ganizației Națiunilor Unite s-au în
cheiat lucrările celei de-a șasea se
siuni a Comitetului interguvemamen- 
tal pentru examinarea cooperării teh
nice intre țările in curs de dezvoltare.

S-a afirmat, de asemenea, sprijinul 
față de procesul de pace din America 
Centrală, în baza acordurilor reali
zate la Esquipolas de statele centro- 
americane.

Miniștrii de externe al celor cinci 
state membre permanente ale Consi
liului de Securitate și-au exprimat 
îngrijorarea față de situația actuală 
din Afganistan, au reafirmat sprijinul 
față de eforturile întreprinse de se
cretarul general al O.N.U. în vederea 
soluționării politice a crizei afgane 
și au adresat un apel tuturor părților 
interesate să respecte cu fidelitate 
acordurile de la Geneva.

Miniștrii de externe au Teafirmat 
sprijinul statelor lor față de efortu
rile secretarului general al O.N.U. în 
vederea asigurării depline de către 
Iran și Irak a prevederilor Rezoluției 
598 a Consiliului de Securitate.

Participantii au relevat importanța 
documentelor adoptate de reuniunea 
ministerială specială a „Grupului ce
lor 77", de la Caracas, și de reuniu
nea la nivel înalt a țărilor nealinia
te, de la Belgrad, din septembrie 
1989, oare reprezintă un cadru 
adecvat și indică direcțiile de acțiu
ne ale țărilor in curs de dezvoltare 
pentru realizarea unei cooperări 
internaționale echitabile și juste.

★
B.I.R.D. trebuie să renunțe la con
dițiile de reprivatizare și să acorde 
credite sectorului public de stat și 
cooperatist pentru asigurarea dezvol
tării economice și sociale a țărilor 
respective, accelerarea progresului 
lor și îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale popoarelor lor. în afară de 
aceasta, sectorul public asigură. în 
toate țările, condiții mai sigură pen
tru înseși instituțiile financiare.

3. Ținind seama de faptul că 
B.I.R.D. și alte mari bănci creditoa
re s-au transformat in instrumente 
ale capitalului financiar internațional 
pentru preluarea sub control a pro
ducției de materii prime din diferite 
țări in curs de dezvoltare, să se re
nunțe la această modalitate de ames
tec în treburile interne ale altor țări, 
la controlul producției de către 
B.I.R.D. și alte bănci.

4. Deoarece, prin programele de 
reajustare, F.M.I. șl B.I.R.D. condi
ționează acordarea de credite de sta
bilirea de preturi scăzute la materi
ile prime furnizațe de țările în curs 
de dezvoltare, ceea ce face ca deca
lajele dintre aceste preturi și cele la 
importul de produse industriale să 
crească, să se stabilească prețuri re
zonabile, echitabile la materiile prime 
furnizate de țările în curs de dezvol
tare, astfel incit să se pună capăt 
transferului de avuție din aceste țări 
către țările dezvoltate.

Practica demonstrează că prin sis
temul de credit și dobinzlle înalte 
aplicate de F.M.I., B.I.R.D. și alte 
bănci, precum si prin sistemul de 
prețuri impus de acestea, numai in 
ultimul an s-a realizat un transfer 
in valută din tarile în curs de dez
voltare către țările dezvoltate de cel 
puțin 42 miliarde dolari.

România prezintă aceste propuneri 
si in calitatea sa. de membră a 
F.M.I. și B.I.R.D.. neputîrid accepta 
să fie părtașă la politica neocolonia- 
listă aplicată de țările dezvoltate.

Ședința Seimului 
R.P. Polone

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc o ședință a Sei
mului R.P. Polone. în centrul aten
ției deputaților s-au aflat probleme 
economice, intre care aprobarea 
proiectului de lege privind bugetul 
de stat pe luna octombrie 1989. A 
fost luată hotărîrea măririi defici
tului bugetului de stat cu încă 1 500 
miliarde zloți, ceea ce face ca tota
lul deficitului bugetului , de stat Să 
se ridice în prezent la 4 900 miliarde 
zloți, informează agenția P.A.P.

În favoarea încetării 
experiențelor 

cu arma nucleară
BONN 30 (Agerpres). — Guvernul 

vest-german și toate partidele poli
tice reprezentate in Bundestag s-au 
pronunțat pentru încetarea tuturor 
experiențelor cu arma nucleară, s-a 
relevat in cadrul dezbaterilor sesiu
nii actuale a forului legislativ. Dez
baterile au fost determinate de o 
moțiune prezentată de fracțiunea 
Partidului Social-Democrat, in care 
se cerea guvernului vest-german să 
acționeze in vederea realizării unui 
acord internațional vizind încetarea 
tuturor experiențelor nucleare.

Crește mișcarea 
antiapartheid 

din R.S.A.
PRETORIA 30 (Agerpres). — 

Peste 7 500 de persoane au partici
pat la un marș pașnic in provincia 
Transvaal, din Africa de Sud. ce- 
rînd abolirea sistemului de apartheid 
și eliberarea tuturor deținuților po
litici, aruncați în închisoare de au
toritățile rasiste de la Pretoria. Zia
rul „The Citizen" relatează că par
ticipantii la marș purtau steaguri, 
șl pancarte cu inscripții ce subli
niau necesitatea eliminării discrimi
nării rasiale.

★
Sub presiunea protestelor opiniei 

publice sud-africane și a amplelor 
demonstrații de protest ale populație 
africane, autoritățile de la Preto 
au fost nevoite să-1 elibereze 
Mohammed Walli, secretar ger 
executiv al Frontului Unit D 
cratic, cea mai amplă organ 
antiapartheid. Mohammed 1 
fost arestat în luna august.

ADMINISTRATORUL GENERAL 
AL NAMIBIEI. Louis Pienaar, a 
anunțat oficial că unitățile de po
litie Koevost vor fi desființate, po
trivit prevederilor documentelor 
O.N.U. Membrii unităților Koevost 
s-au remarcat și în acest an prin 
acțiuni brutale împotriva popu
lației civile si a oatriotilor nami- 
bieni, fiind considerați, pe bună 
dreptate, sprijinitori deschiși ai rîn- 
duielilor rasiste.

ÎN AFGANISTAN, formațiunile 
armata ale opoziției au lansat trei 
obuze reactive asupra orașului 
Kabul. Atacul s-a soldat cu victi
me in rindul populației. Au fost 
bombardate, totodată, o serie de 
localități din regiunea Host.

PRELUNGIRE. Consiliul de 
Securitate al O.N.U. a prelungit 
pentru o nouă perioadă de sase 
luni mandatul Grupului de obser

vatori militari ai Națiunilor Unite 
pentru Iran si Irak (UNIIMOG). 
Totodată. Consiliul de Securitate a 
lansat celor două țări un apel în 
vederea aplicării imediate a Rezo
luției 598, pentru soluționarea pe 
cale pașnică a diferendului din
tre ele.

PROIECT FISCAL. Camera Re
prezentanților din S.U.A. a aprobat 
un proiect fiscal prin care vor fi 
reduse, de la 28 la 19,6 la sută, 
impozitele asupra profiturilor rea
lizate de marii deținători de capi
tal, Potrivit calculelor, marii po
tentați își vor spori astfel cîștigu- 
rile cu 34 miliarde dolari în urmă
torii ani. Reprezentanții democrați 
ș-au opus votării acestui proiect, 
afirmînd că de acesta vor benefi
cia doar cei ce cîștigă peste 100 000 

de dolari anual — adică 3,3 la sută 
din populația americană.

CONFERINȚA A.I.E.A. La Viena 
au luat sfîrșit lucrările celei de-a 
33-a sesiuni a Conferinței Agenției 
Internationale pentru Energia Ato
mică (A.I.E.A.). Conferința a adop
tat o serie de rezoluții vizind îm
bunătățirea cooperării internațio
nale în domeniile securității nu
cleare si protejării omului si me
diului înconjurător. A fost adoptat 
bugetul organizației pe anul 1990.

AMÎNARE. Lansarea rachetei 
vest-europene Ariane, prevăzută 
pentru noaptea de 5 spre 6 octom
brie, a fost amînată cu circa 4 
săptămîni. Decizia a fost luată 
avînd in vedere o serie întreagă 
de defecțiuni descoperite in cursul 

unor ultime verificări. Racheta 
Ariane urma să plaseze pe o orbită 
circumterestră un satelit de tele
comunicații de tipul Intelsat.

REUNIUNE. în orașul Taef din 
Arabia Saudită au început sîmbătă 
lucrările unei reuniuni la care par
ticipă parlamentari libanezi, consa
crată examinării căilor de soluțio
nare a situației interne din Liban 
și realizării reconcilierii naționale.

COSTUL VIEȚII ÎN AUSTRA
LIA este mai mare decit venitul 
mediu pe familie, se arată într-un 
studiu dat publicității de Oficiul 
de stat pentru statistică. Cea mai 
dificilă problemă este plata costu
lui locuinței, care înghite aproxi
mativ 50 la sută din venitul me
diu. Rata dobînzilor la creditele 

pentru construirea de locuințe pro
prietate personală este de 17,3 la 
sută.

REDUCERE MONETARA. Gu
vernatorul Băncii Japoniei. Satoshi 
Sumita. a declarat că este de aș
teptat ca actualul curs de reducere 
a parității dolarului să continue, 
fiind conform cu înțelegerea reali
zată recent la Washington de 
„Grupul celor 7“. Banca Japoniei 
va continua eforturile pentru re
ducerea în continuare a cursului 
monedei americane — a spus el — 
arătînd că aceste acțiuni nu vor fi 
slăbite si nici întrerupte, fiind in 
interesul stabilizării pieței mo
netare.

CRIMINALITATE. Cifrele pre
zentate la Ottawa de către Biroul 
canadian de statistică atestă că ni

velul criminalității a crescut 
mod îngrijorător în aceast' 
în 1988. Astfel, potrivit es 
specialiștilor, în 1988 fie 
zecelea locuitor al Canadf 
ținta unul atac din parte 
torilor. în cifre absolute. 
Canada au fost săvîrsi' 
infracțiuni.

RAVAGIILE DR( 
Numărul victimelor t 
în S.U.A. a sporit. Ir 
1983—1987. cu circa 23 
arată într-un raport a 
național de statistici îi 
sănătății. Potrivit docum 
1987 au încetat din viață t 
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circa- | 
al al-

de oameni. Numărul negriloi 
me ale drogurilor este Ide 
două ori mai mare decit cel 
bilor narcomani. indică statisticile.^^
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