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La sosirea în capitala Republicii Democrate Germane

TOVARĂȘI!! NICOIAE CEAUSESCU
A FOST INTIMPINAT DE TOVARĂȘUL ERICH HONECKER
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a sosit vineri, 6 
octombrie, la Berlin, pentru a parti
cipa la festivitățile prilejuite de cea 
de-a 40-a aniversare a întemeierii 
Republicii Democrate Germane.

La ora 10,05 — ora locală — aero
nava prezidențială a aterizat pe 
aeroportul Schonefeld din Berlin.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat 
și salutat cu multă cordialitate de 
către tovarășul Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, care 
l-a adresat un călduros bun venit. 
Cei doi conducători de partid și de 
stat și-au strîns mîinile cu prietenie 
și s-au îmbrățișat.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășului Erich Honecker le-au 
fost oferite frumoase buchete de 
flori de către un grup de pionieri.

După prezentarea de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu a persoane
lor oficiale care-1 însoțesc, tovară
șul Erich Honecker i-a prezentat 
conducătorului partidului și statului 
român celelalte persoane oficiale 
venite să-i intimpine : Horst Sin- 
dermann. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Camerei Populare a R.D. Ger
mane. Werner Eberlein, membru, al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
Giinther Maleuda, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Herbert Kro- 
likowski, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, activiști de 
partid și de stat.

Erau de față Gheorghe Capanfil, 
ambasadorul României la Berlin, 
și Herbert Plaschke. ambasadorul 
K.Dî Germane la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a plecat, vineri, 
la Berlin, pentru a participa la fes
tivitățile prilejuite de împlinirea a 
40 de ani de la întemeierea Republi
cii Democrate Germane.

Conducătorul partidului si statului 
nostru este însotit de tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al

P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, de alte persoane oficiale.

Secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, a fost salu
tat la plecare, pe aeroportul Otopenl. 
de tovarășa Elena Ceaușescu. de 
membri si membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. de secretari ai Comitetului 
Central al partidului, de membri ai 
C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
si ai guvernului, de conducători de

instituții centrale, organizații de 
masă si obștești.

Erau de față Siegfried Anders, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim a.l 
R. D. Germane la București, și 
membri ai ambasadei.

Pionieri români si din R. D. Ger
mană au oferit tovarășului 
Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

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

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Mii de berlinezi au făcut o caldă 
și entuziastă primire tovarășului 
Nic61ăe Cfeaușescu, flutufind stegu-

■lețe ale României socialiste și R.D. 
Germane, atit în incinta aeroportu
lui, cit și de-a lungul traseului

străbătut de coloana oficială pină 
la reședința rezervată înaltului 
oaspete.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a participat la adunarea festivă consacrată celei de-a 40-a 

aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a participat, 
vineri, 6 octombrie, la adunarea festi
vă organizată la Palatul Republicii 
din Berlin de C.C. al P.S.U.G., Con
siliul de Stat, Consiliul de Miniștri 
și Consiliul Național al Frontului Na
țional ale R. D. Germane, cu pri
lejul celei de-a 40-a aniversări a 
întemeierii Republicii Democrate 
Germane.

Adunarea festivă a fost pre
cedată de intilnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a celorlalți con
ducători de delegații de peste hotare 
cu tovarășul Erich Honecker, prilej 
cu care au fost adresate conducerii 
de partid și de stat, poporului din 
R. D. Germană calde felicitări și 
cele mai bune urări cu ocazia ani
versării a 40 de ani de la înteme
ierea primului stat german al mun
citorilor și țăranilor.

In prezidiul adunării se aflau Erlch 
Honecker, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, membri și membri supleanți 
ai Biroului Politic, secretari al C.C. 
al P.S.U.G., alți membri ai conducerii 
de partid și de stat din R. D. Ger
mană, precum și șefii unor delega
ții de peste hotare.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
luat loc in prezidiul adunării festi
ve. alături de conducerea de partid 
si de stat din R.D. Germană si de 
șefii delegațiilor de peste hotare. Au 
luat parte, de asemenea, persoanele 
oficiale române care-1 însoțesc pe 
conducătorul partidului si statului 
nostru în R.D. Germană.

în sală erau prezenti vechi mili- 
tanți ai P.S.U.G. si ai statului socia
list german, activiști de partid si de 
stat, fruntași in producție, oameni 
de stiintă. artă si cultură, conducă
tori ai organizațiilor de masă si 
obștești, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la Berlin, precum și 
numeroși oaspeți de peste hotare, 
corespondenți de presă.

După intonarea Imnului de Stat al 
R.D. Germane, participanții la adu
narea festivă au fost salutați de 
Lothar Kolditz. președintele Consi
liului Național al Frontului Națio
nal al R.D. Germane.

Despre semnificația evenimentului

s-a întîlnit cu tovarășul Nguyen Van Linh

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit, vineri, 
la Berlin, cu tovarășul Nguyen Van 
Linh, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Vietnam.

Cei doi conducători de partid au 
exprimat satisfacția de a se reintîlni 
și de a continua schimbul de păreri 
îh probleme privind dezvoltarea rela
țiilor româno-vietnameze și in pro
bleme ale vieții internaționale și ale 
mișcării comuniste și muncitorești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Nguyen Van Linh au subli
niat bunele relații dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Vietnam, dintre România și 
Republica Socialistă Vietnam, care, 
în spiritul înțelegerilor la cel mai 
înalt nivel, cunosc o continuă dezvol

tare. A fost exprimată hotărîrea co
mună de a se acționa pentru extin
derea și mai puternică in viitor a 
conlucrării româno-vietnameze ne 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific și in alte sfere de activitate, 
apreciindu-se că aceasta este în inte
resul ambelor țâri și popoare, al 
cauzei generale a socialismului, păcii 
și înțelegerii în lume.

Abordindu-se unele probleme 
ale vieții politice internaționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Nguyen Van Linh au subliniat 
necesitatea întăririi colaborării și 
solidarității țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și muncitorești, 
a forțelor revoluționare, progresiste 
de pretutindeni in lupta împotriva 
imperialismului, a acțiunilor și în
cercărilor acestuia de a destabili
za situația din țările socialiste, de 
a submina cuceririle socialismului

și socialismul în general, de a-șl 
promova politica da dominați* și 
asuprire, de amestec în treburile 
interne și de încălcare a indepen
denței și suveranității popoarelor, 
în acest context, cei doi conducători 
de partid s-au pronunțat pentru 
intensificarea contactelor bilaterale 
și multilaterale dintre țările socia
liste, dintre popoarele care edifică 
noua orinduire, care să dezba
tă problemele legate de dezvol
tarea socialismului în etapa actuală, 
de lupta pentru apărarea și promo
varea fermă a principiilor socialis
mului științific, pentru progresul și 
independența tuturor popoarelor, 
pentru colaborare și pace in lume.

Intilnirea și convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, da stimă și înțelegere 
reciprocă.

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germana

Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane

aniversat, precum si despre marile 
realizări obținute de R.D.G. în anii _ 
construcției socialiste a vorbit to
varășul Erich Honecker.

Tovarășul Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Sovietului Suprem al

U.R.S.S.. a adresat un cuvint de 
salut.

Adunarea festivă s-a încheiat în 
acordurile Internaționalei.

După încheierea adunării festive, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășul Erich Honecker.

cu ceilalți conducători ai delegațiilor 
străine participante la festivități 
s-au deplasat si au luat loc în tri
buna oficială situată pe Unter den 
Linden, unde au asistat la tradițio
nala demonstrație organizată de Ti
neretul Liber German.

ADUNĂRI ȘI CONFERINȚE DE DĂRI DE SEAMĂ ȘI ALEGERI 

Analiză temeinică a întregii activități, 
școală de educație politică, revoluționară
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In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal. vă adresăm dumneavoastră, conducerii de partid și 
de stat și poporului prieten al'Republicii Democrate Ger
mane un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale feli
citări cu prilejul sărbătorii dumneavoastră naționale, cea 
de-a 40-a aniversare a întemeierii Republicii Democrate 
Germane.

Actul de la 7 octombrie reprezintă un eveniment de 
seamă în istoria poporului dumneavoastră, inaugurind un 
proces de profunde transformări social-economice revo
luționare. de infăptuire a socialismului pe pămint german.

în cei 40 de ani de la făurirea Republicii Democrate 
Germane, harnicul și talentatul dumneavoastră popor a 
obținut, sub conducerea Partidului Socialist Unit din 
Germania, realizări Însemnate in edificarea societății so
cialiste dezvoltate. întărirea potențialului economic, teh- 
nico-științific și cultural al tării. în ridicarea permanentă 
a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor 
muncii.

NICOLAE CEAUȘESCU

BERLIN
Poporul român urmărește cu interes șî se bucură sincer 

de aceste remarcabile succeșe ale oamenilor muncii din 
Republica Democrată Germană prietenă.

Constatăm cu deosebită satisfacție că in anii construc
ției socialiste raporturile de prietenie, solidaritate si con
lucrare rodnică dintre Republica Socialistă România și 
R. D. Germană au înregistrat o dezvoltare continuă pe 
toate planurile. Ne exprimăm și cu acest prilej convin
gerea fermă că acționînd in comun, în spiritul și pe bâza 
celor convenite împreună, relațiile de prietenie și cola
borare dintre Partidul Comunist Român și Partidul So
cialist Unit din Germania, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată Germană vor continua 
să se extindă și să se adincească spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei păcii și socialismului, al destinderii și 
înțelegerii internaționale.

De ziua marii sărbători jubiliare, vă adresăm, dragi 
tovarăși, dumneavoastră, comuniștilor. întregului popor 
urarea de noi și tot mai mari succese in intimpinarea 
celui de-al XII-lea Congres al Partidului Socialist Unit 
din Germania, in înaintarea fermă a Republicii Demo
crate Germane pe calea construcției socialiste. în lupta 
pentru pace, dezarmare și progres.

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DÂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România
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in MWWH (Matam m wa m wn
Răspundere, disciplină, angajare in muncă 
pentru realizarea exemplară a planului

Concluziile unui raid efectuat în schimbul de noapte în întreprinderi din municipiul Ploiești

FETELE VĂZUTE Șl, 

NEVĂZUTE ALE
MAI ALES, 

RISIPEI
In cadrul pregătirilor care au loc 

!n întimpinarea Congresului al XIV- 
lea al partidului, o atenție priori
tară este acordată mobilizării colec
tivelor de oameni ai muncii din in
dustrie, agricultură, construcții, cer
cetarea științifică pentru realizarea 
în cele măi bune condiții a planului 
pe acest an, a programelor de dez
voltare economico-socială a țării. 
Pornind de la înaltele exigen
te formulate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, adunările 
și conferințele de dare de seamă și 
alegeri ale organizațiilor de partid, 
aflate în plină desfășurare, dezbat 
într-un spirit critic, autocritic, con
structiv problemele complexe ale 
producției, relevă neajunsurile exis
tente, precizează răspunderile con
crete ce revin comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii pentru înlăturarea 
lipsurilor, pentru perfecționarea ac
tivității economice.

In contextul preocupărilor con
stante ale conducerii partidului pri
vind modul de înfăptuire a progra
melor de dezvoltare economico-so
cială a patriei, recent, sub președin
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu. la 
C.C. al P.C.R. a avut loc o Consfă
tuire de lucru pe probleme econo
mice, în cadrul căreia secretarul ge
neral al partidului a rostit o impor
tantă cuvîntare. Din capul locului, 
în cuvîntare sînt subliniate rezulta
tele bune înregistrate in nouă luni 
din acest an. concretizate in crește
rea cu aproape 7 la sută a produc- 
ției-marfă industriale și cu 8 la sută 
a producției nete, în luna septem
brie sporurile la cei doi indicatori 
fiind și mai substanțiale : 7,5 și, res
pectiv, peste 9 la sută. Sînt date, 
fapte care atestă că numai sub con
ducerea fermă, științifică a partidu
lui, pe fundamentul trainic al pro
prietății socialiste, al afirmării ple
nare a democrației muncitoresti-re- 
voluționarc au devenit posibile dez
voltarea în ritm înalt a producției, 
amplele împliniri de ordin social, 
afirmarea plenară a principiilor de 
etică și echitate socialistă.

Desigur, în permanență, rezultate
le obținute trebuie raportate la ni
velul dotării tehnice, al potențialu
lui productiv real din fiecare între
prindere. la prevederile de plan. In 
acest sens, secretarul general al 
partidului a precizat că nu în toate 
sectoarele prevederile planului au 
fost realizate integral, că în unele 
domenii foarte importante — la pro
ducția de petrol, cărbune, minereuri, 
în metalurgie și chimie, dar și în 
construcția de mașini, industriile 
ușoară și alimentară sint serioase ră- 
mîneri în urmă. Aceste neîmpliniri 
își au explicația în modul necores
punzător,. în care și-au înțeles răs- 
punderiJje^.ce^Ierțjeștin,. . ,cadrele-, de 
conduceri specialiștii, organele de 
conducere .coțgctișă, .organele și or.- .. 
ganizațftle' dd .partid' în organizarea ' 
și urmărirea întregii activități pro
ductive, în adoptarea unor măsuri 
hotărîte pentru lichidarea stărilor de 
lucruri negative și realizarea în con
diții bune a prevederilor planului la 
toți indicatorii. Avînd în vedere ca
racterul subiectiv al neajunsuri
lor care s-au manifestat, pen
tru asigurarea revirimentului dorit 
și necesar. pentru recuperarea 
oricăror rămîneri în urmă, așa cum 
a subliniat secretarul general al parti
dului, trebuie să se pună capăt cu 
desăvîrșire atitudinii de tratare su
perficială, cu ușurință, a probleme
lor activității economico-sociaie, să 
se acționeze cu toată hotărirea pen
tru întărirea spiritului de răspun
dere al organelor de conducere din 
ministere, centrale și întreprinderi, 
al tuturor oamenilor muncii, în ca
litatea lor de proprietari, de produ
cători și beneficiari, de adevărați 
stăpîni a tot ce se realizează în 
patria noastră.

De bună seamă, toate sarcinile de 
producție sînt deosebit de importan
te în contextul economiei socialiste 
planificate. Dar. dintre acestea, 
problema exportului constituie și 
trebuie să fie in continuare preocu
parea centrală, a precizat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. argumentînd că 
dacă nu se realizează exportul nu 
se pot asigura mijloacele valutare 
necesare pentru dezvoltarea țării. 
Or, deși se consemnează o creștere 
relativ bună a producției-marfă, 
ritmul producției pentru export este 
de patru ori mai mic decît al pro- 
ducției-marfă industriale.

Există posibilități reale pentru a 
se realiza un progres substanțial în 
privința exportului ; în întreprinderi 
sînt create condiții tehnieo-mate- 
riale și se dispune de forța de mun
că necesară ; potrivit principiilor 
autoconducerii și autogestiunii, mi
nisterele, centralele și întreprinde
rile au răspunderi directe pentru 
realizarea contractelor și a produc
ției de export, iar prin sistemul de 
retribuire se acordă importante sti
mulente materiale colectivelor care 
acționează cu rezultate bune pentru 
realizarea producției de export. 
Esențiale sînt însă modul cum este 
organizată șl urmărită producția cu 
această destinație, atenția care se 
acordă rezolvării operative, pînă la 
capăt, a tuturor problemelor care se 
ridică în acest domeniu. In general, 
atit pentru producția de export, cit 
și pentru cea destinată consumului 
intern, deosebit de importantă este 
realizarea in cele mai bune condiții 
a planului in sectoarele primare ale 
economiei. în primul rind Ia petrol, 
cărbune, atit energetic, dar mai ales 
cocsificabil, la minereuri, unde nu 
există nici o limită jn depășirea 
planului. Apoi la energia electrică, 
unde accentul trebuie pus pe termo
centralele care funcționează cu căr
bune. După cum este necesar ca în 
metalurgie și chimie. unde sint 
mari rămîneri în urmă, să se ia mă
suri pentru a se lucra la întreaga 
capacitate, astfel incit nu numai să 
se realizeze planul pe perioada care 

; a’mai rămas din acest an. dar să se 
și recupereze o parte din nerealiză- 

: rile din septembrie.
' Producția fizică, realizată integral, 
de bună calitate, la nivel tehnic ri
dicat, competitivă la toate sortimen
tele 1 este deviza de muncă ce tre- 
buio — în spiritul cuvintării tovară
șului Nicolae Ceaușescu — să dina

mizeze eforturile creatoare ale fie
cărui colectiv.

Cu siguranță, este nevoie de o 
producție cit mai mare pentru eco
nomia națională, pentru export, dar 
nu realizată oricum, ci cu cea mai 
mare atenție pentru eficiența eco
nomică. în actuala etapă de dezvol
tare intensivă a economiei, criteriile 
productivității, costurilor, ai gradu
lui de valorificare a materiilor pri
me, al rentabilității și beneficiului 
devin precumpănitoare, ca o cerință 
a progresului, a fructificării su
perioare a efortului investițional al 
națiunii, în general a muncii sociale. 
Pe acest fond, secretarul general al 
partidului cere să se acorde mai 
multă atenție creșterii productivi
tății muncii, arătind că în fiecare 
întreprindere activitatea trebuie 
mai bine organizată, îneît să se 
asigure folosirea rațională a forței 
de muncă, menținerea unui personal 
muncitor strict dimensionat, potrivit 
normelor tehnico-științifice de mun
că.

Un alt factor, care ca șl creșterea 
productivității muncii determină 
economisirea muncii sociale și spo-

• în toate domeniile, în 
toate întreprinderile — ac
țiuni hotărîte pentru buna 
organizare a muncii și 
sporirea producției

• Realizarea producției 
de export și a exportului - 
sarcină fundamentală a 
dezvoltării economico-so
ciaie

• Prin înfăptuirea pro
gramelor de modernizare 
să se asigure creșterea ni
velului tehnic și calitativ 
al producției, sporirea efi
cienței economice

• Organele financiar- 
bancare să își exercite 
cu exigență atribuțiile ce 
le revin în gospodărirea 
fondurilor de producție, 
să aplice ferm legile țării

rirea rentabilității, asupra căruia • 
stăruie tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este reducerea cheltuielilor materia
le. Printr-un remarcabil efort, deo
potrivă pe planul concepției tehnice 
și tehnologice, dar și pe plan gos
podăresc. s-a ajuns Ja lichidarea 
aproape în totalitate a produselor 
nerentabile. Totuși, există în
treprinderi care înregistrează pier
deri, fac o serie de cheltuieli neeco- 
nomicoase, slab sau deloc eficiente. 
Analiza atentă a situației acestor 
unități economice pune în evidență 
tendința unor factori de conducere 
de a înlocui preocupările perseve
rente de organizare și modernizare, 
de punere la punct a proceselor de 
producție, de rezolvare pînă la capăt 
a oricăror probleme care apar, cu 
încercări de eludare a legii, de ocoli
re a exigențelor disciplinei de plan 
și financiare, de a căuta subterfugii 
pentru a depăși un moment econo
mic mai dificil pe calea apelării la 
alte resurse financiare decit cele 
legale, planificate. La asemenea 
măsuri — netemeinice, nelegale, 
neoportune, la finanțarea fără aco
perire a unor cheltuieli insuficient 
fundamentate sub aspectul oportuni
tății — se ajunge fie din cauza apa
ratului financiar-contabil propriu al 
întreprinderii, care cedează-la pre
siunile neprincipiale ale directoru
lui, fie organelor financiare și ban
care, ce aprobă cu ușurință aseme
nea solicitări. Or, legea este lege 
pentru toți. „Autoconducerea, auto- 
gestiunea funcționează de aproape 
20 de ani — precizează secretarul 
general al partidului. De ce trebuie 
să admitem această risipă și nepă
sare față de bunul general ai po
porului, care dăunează dezvoltării 
economice-sociale și ridicării nivelu
lui general de viață al poporului ? !“.

în strinsă legătură cu toate aceste 
probleme. în cuvîntare au fost aduse 
in atenție și aspecte legate de înnoi
rea producției (care în unele cazuri 
se realizează formal, în fapt neasigu- 
rîndu-se nici măcar performanțele 
unor produse fabricate anterior) sau 
cele care privesc ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor — pu- 
nindu-se capăt unor practici Inadmi
sibile de tolerare a muncii de proas
tă calitate, de dragul păstrării rela
țiilor amicale intre conducerile unor 
întreprinderi. Și, de altfel, in această 
privință, in cuvintarea rostită cu 
prilejul amintit, precizîndu-se că 
există programe foarte multe pentru 
lichidarea neajunsurilor, că funcțio
nează legi cit se poate de clare, sar
cina care trebuie să se bucure de 
toată atenția este de a se lichida în 
această lună nu numai cu produsele 
nerentabile, dar și cu întreprinderile 
cu pierderi, acționindu-se astfel ca, 
pină la sfirșitul anului. în toate uni
tățile să fie realizate prevederile de 
beneficii. Așadar, nu este suficient 
să se lucreze fără pierderi, impor
tant este să se realizeze și rentabili
tatea, și beneficiile corespunzătoare 
pentru că numai pe această bază se 
vor putea asigura mijloacele nece
sare dezvoltării generale a tării și 
ridicării nivelului de trai, material 
și spiritual, al poporului.

O bună parte din problemele teh
nice și economice ale producției și 
eficienței pot fi și trebuie rezolvate 
prin manifestarea unei atitudini 
active față de acțiunea de moderni
zare a fabricației — este o idee 
reliefată puternic de secretarul 
general al partidului. Astfel, deși, 
în linii generale, avem o industrie 
bună, modernă, sint insă sectoare 

care au Început să rămînă în urmă 
față de dezvoltarea actuală a științei 
și tehnicii.

Or. prin modernizare se asigură 
condiții și pentru sporirea produc
ției, dar și pentru creșterea produc
tivității, reducerea costurilor, ridi
carea calității și competitivității pro
duselor, în esență, pentru sporirea 
rentabilității și eficienței econo
mice.

In legătură cu mersul acestei ac
țiuni. in cuvintarea secretarului 
general al partidului, apreciindu-se 
unele lucruri bune întreprinse, se 
fac și două categorii de observații 
critice. Intîi. faptul că în multe 
sectoare nu există o preocupare 
serioasă pentru aplicarea pină Ia 
capăt, cu eficienta scontată a pro
gramelor de modernizare. Apoi, că 
unele măsuri prevăzute in aceste 
programe nu sînt suficient de bine 
gindite, se avansează propuneri 
care nu tin seama de cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii și. 
de fapt, aplicarea lor ar însemna 
stagnare, dacă nu chiar dare înapoi. 
„Or, trebuie să se înțeleagă bine 
— se accentuează în cuvîntare — 
că progresul societății noastre socia
liste, înfăptuirea programelor de 
dezvoltare — pe care urmează să le 
dezbatem la Congresul al XIV-lea 
și care se dezbat acum în partid și 
cu întregul popor — nu pot fi reali
zate decit ridicînd continuu nivelul 
științific și tehnic al întregii activi
tăți, aplicînd ferm cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii in toate 
sectoarele de activitate".

Așadar, relevînd necesitatea de a 
se acționa pentru îmbunătățirea pro
gramelor de modernizare, secretarul 
general al partidului cere, de fapt, 
să se modernizeze însuși modul de 
gindire al factorilor de conducere, 
al specialiștilor, care au datoria să 
dovedească un spirit viu. revolu
ționar. să îndrăznească în a pro
pune și aplica soluții cu adevărat 
noi, competitive, care țin seama nu 
numai de rezolvarea unor probleme 
de moment, ci și de perspectivele 
dezvoltării producției.

De munca noastră depinde bună
starea noastră! Este adevărul profund 
asupra căruia stăruie, de fiecare dată, 
secretarul general al partidului, 
atunci cînd îndeamnă să se acționeze 
cu răspundere și spirit creator, gos
podăresc, la fiecare loc de muncă. In 
acest context trebuie înțeleasă și 
aprecierea că, realizind producția 
prevăzută în plan — atit în indus
trie, cit și în agricultură — se asi
gură și realizarea în bune condiții 
a produselor necesare pentru activi
tatea economică generală și aprovi
zionarea populației. Pentru că pro
gramele de autoaprovizionare pe în
tregul an și pe trimestrul IV asi
gură aprovizionarea bună și chiar 
foarte bună a populației cu produse 
—I în cantitățile necesare, de calitate 
și cit mâi bine prezentate. Mai mult 
decît atit, pe baza producțiilor bune 
obținute în agricultură, in trimestrul 
IV la unele produse se asigură_ o 
dublare față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Dar. ca în toate sectoa
rele economiei, și în acest domeniu, 
mai ales în industria alimentară și 
în comerțul interior, este necesar 
să se acționeze cu fermitate și răs
pundere pentru ca aceste programe 
să fie integral îndeplinite.

Așa cum a dovedit practica dez
voltării economiei, în perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
partidului, așa cum demonstrează 
concludent realitățile de azi din 
România, toate problemele construc
ției socialiste, ale progresului econo
mic și social se rezolvă cu spirit 
științific, folosindu-se din plin 
avantajele relațiilor de producție so
cialiste, ale cunoașterii și utilizării 
judicioase a acțiunii legilor econo
mice obiective specifice acestei orîn- 
duiri. Și, pas cu pas, înaintăm sigur 
sub conducerea înțeleaptă a partidu
lui, cel care reprezintă în mod con
cret interesele generale ale clasei 
muncitoare, ale întregului popor și 
acționează consecvent potrivit aces
tor interese. Experiența țării noastre 
dovedește că, în cadrul larg demo
cratic creat, sub conducerea partidu
lui, ne rezolvăm corespunzător pro
blemele, asigurăm progresul și bu
năstarea. Superioritatea economiei 
socialiste față de economia de piață 
este evidentă, la noi în tară nepu- 
tînd fi intîlnite fenomene de infla
ție, de ascensiune necontrolată a 
prețurilor, care ar putea îmbogăți pe 
unii în dauna bunăstării maselor 
largi. Avem propriul exercițiu al 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare, și — așa cum precizează în re
petate rînduri secretarul general al 
partidului — singurul izvor al bună
stării poporului este munca. Pentru 
că — dincolo de remarcabilele reali
zări pe plan tehnic, economic și so
cial-cultural — ciștigul esențial al 
acestor ani glorioși ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" este formarea în 
întregul popor a unei concepții să
nătoase despre muncă și roadele 
muncii.

Nu intim plător deci tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îndeamnă și cu 
acest prilej la perfecționarea muncii, 
a activității oamenilor muncii, pen
tru a intîmpina cu rezultate cit mai 
bune Congresul al XIV-lea al parti
dului, punind o bază puternică 
realizării în bune condiții a întregu
lui cincinal, precum și a proiectului 
Programului-Directivă. Pentru a- 
ceasta, arată secretarul general al 
partidului, „Trebuie să fim pe deplin 
conștient! că fiecare, in sectorul și 
in domeniul in care-și desfășoară 
activitatea, poartă deplina răspun
dere — și față de partid, și in fața 
statului, in fata poporului, in ultimă 
instanță — de felul cum își desfă
șoară activitatea ! Trebuie să înțele
gem bine că este necesar să întărim 
ordinea, răspunderea, disciplina, spi
ritul revoluționar in toate domenii
le de activitate. Să acționăm pentru 
Întărirea și dezvoltarea proprietății 
socialiste in industrie, în toate sec
toarele, pentru dezvoltarea proprie
tății de stat și cooperatiste în agri
cultură, știind că aceasta reprezintă 
Singura cale pentru dezvoltarea ge
nerală a țării". Cerințe care acum 
trebuie să devină obiective ferme 
ale muncii tuturor.

Ziarul nostru informează sistematic despre o serie de rezultate pozi
tive obținute de colective de oameni ai muncii in activitatea desfășurată 
pentru realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan. Multe 
din experiențele acestor colective prezintă un larg interes, ele punind 
în evidență spiritul gospodăresc, de inițiativă și răspundere in muncă 
afirmate zi de zi în activitatea productivă. Desigur, în acest efort ge
neral. așa cum reiese și din cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
recenta consfătuire de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R., 
nimănui nu-i este permis să tolereze risipa, indiferent de ce natură ar 
fi ea : de timp, de materiale, de capacități de producție.

_ Pornind de la cerința subliniată în repetate rînduri dePornind de la cerința subliniată in repetate rinduri de secretarul 
general al partidului de a se valorifica din plin potențialul productiv, 
de a se manifesta maximă exigență in utilizarea tuturor resurselor teh
nice umane și materiale, reporteri ai „Scînteii" — Însoțiți de tovarășul 
Nicolae Ghicuță, din cadrul Consiliului de Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale al Comitetului Municipal Ploiești al P.C.R. — 
au urmărit modul în care se lucrează in schimburile II și III în citeva 
unități economice din Ploiești. Iar asemenea investigații vor mai fi efec
tuate și în alte unități economice.

Așa cum este firesc: la 
tehnică înaltă, organizare 
pe măsură. întreprindere» de 
Rulmenți Grei se înscrie între unită
țile care beneficiază din plin de a- 
vantajele tehnicii moderne, concreti
zate în mașini și utilaje cu perfor
manțe competitive pe plan mondial, 
zestre tehnică intrată în dotarea u- 
nității printr-un apreciabil efort de 
investiții.

Profilul întreprinderii, așa cum II 
arată și numele, privește realizarea 
unor produse de înaltă tehnicitate 
ale mecanicii fine, de a căror bună 
funcționare depind. într-o mă
sură importantă, parametrii șl fia
bilitatea mașinilor și utilajelor în 
care sînt incorporate. Cît despre 
performanțele muncii acestui colec
tiv, se cuvine precizat . că la scurt 
timp după intrarea fn funcțiune 
produsele realizata aici s-au bucu
rat de apreciere, atît în țară, cit și 
peste hotare — rulmenții sînt livrați 
fie direct, fie încorporați în diferite 
utilaje. Este elocvent. în acest sens, 
că muncitorii și specialiștii între
prinderii au raportat îndeplinirea 
planului la export pe 3 ani și 10 luni 
din acest cincinal și onorarea exem
plară a obligațiilor care le-au reve
nit din programele prioritare ale 
economiei, din minerit și industria 
energetică, în condițiile realizării in
tegrale a sarcinilor de plan și a ce
lor contractuale.

...Hala de rectificare. De mai bine 
de două ore începuse activitatea 
schimbului III. Cum se muncește 
aici 7 „Conform programului de 
fabricație al uzinei, in acest schimb 
se lucrează în sectoarele de strungă- 
rie, rectificări și tratament termic — 
ne spune inginerul Constantin An
tonescu. Toți oamenii sînt prezenți 
la lucru. Mașinile funcționează co
respunzător, materia primă este asi
gurată la toate locurile de muncă".

Spusele interlocutorului își găsesc 
Intru totul corespondentul în reali
tate. Pretutindeni, fiecare acționea
ză în ordine și disciplină, suprave
ghează cu atenție 
lucrează. Pe scurt, 
tate, după cum, cu siguranță, se pe
trec lucrurile în multe alte unități, 
se lucrează așa cum este firesc, cu 
grijă maximă pentru folosirea ca
pacităților de producție, printr-o 
neobosită atenție acordată exploa
tării judicioase a 
printr-o preocupare 
de calitate, față de 
rificării superioare a 
me.

mașina la care 
la această uni-

fiecărui utilaj, 
continuă față 

cerințele valo- 
materiilor pri-

Un ghem de neajunsuri și 
cîteva scuze care mai mult 
acuză. Pe cei trel EPeciaI*Ști care 
reprezentau conducerea întreprin
derii de Produse Refractare din 
Pleașa, cu două ore Înainte de sfîrși- 
tul schimbului II — Gheorghe Da- 
finescu, desemnat să asigure asis
tența tehnică pe linie mecano-ener- 
getică. Ion Biță, programator, de 
serviciu pe întreprindere, și Natașa 
Căruțașu, inginer electrotehnic, dis
pecer de serviciu — i-am aflat in 
încăperea luminată și curată a dis
peceratului. Prezenta noastră în în
treprindere îi determină pe primii 
doi să ne însoțească intr-unui din 
cele mai mari sectoare de fabricație 
— în secția a IV-a.

Prima hală în care pătrundem, pri
ma constatare : din oele două prese 
de formare a bilelor ceramice, nu
mai una funcționa. De ce ? Iată 
două puncte de vedere exprimate :
• Maistrul de schimb Toma Alecu : 

„Una din prese este in revizie".
• Operatoarea Maria Albu (care 

lucra la presa aflată în funcțiune) : 
„In acest schimb nu avem opera
tor pentru cealaltă presă, care, din 
cite știu, este in bună stare".

Asupra unei singure probleme 
punctele de vedere ale celor doi in
terlocutori coincid : este mare nevoie 
de acest sortiment, la care pro
ducția poate 
mult mai mare, 
alta aveam

și ar fi bine să fie 
... Sub o formă sau 
să Întîlnim o situație 

asemănătoare la toate locurile de 
muncă din această secție. Dar iată 
faptele :

La linia de prese P.F.A., din șase 
utilaje, funcționează numai unuL De 
ce 7 Maistrul Toma Alecu se scuză : 
„Două nu au motoare, două sint în 
reparații, iar cea de-a cincea este 
în probe și funcționează numai în 
primul schimb". Presa coloană înaltă 
1 a funcționat... o vreme, iar apoi s-a 
oprit „Pentru că — susține mais
trul — s-a încheiat executarea co
menzii la tipul respectiv de cărămi
dă". Ceea ce nu împiedică risipa de 
aer comprimat, printr-un furtun 
defect Neajuns pe care aveam să-l 
constatăm și la alt utilaj.

Alte prese s-au defectat, curios, 
chiar în timpul scurt cit ne-am aflat 
in secție. Singurul mecanic aflat de 
serviciu abia prididea să facă față 
solicitărilor. Și, de neînțeles, opera
torii de la presele care aveau nevoie 
de asistență tehnică nu se adresau 
maistrului, ci porneau prin toată 
fabrica in căutarea personalului de 
specialitate. De ce 7 „Muncitorul 
este direct interesat să piardă cit 
mai puțin timp de producție, de 
aceea se zbate să-și rezolve cît mai 
repede problema tehnică apărută la 
presă" — opinează, într-un mod 
original, maistrul Victori» Grigore. 
Atunci, ne întrebăm, care mai este 
rolul maistrului în procesul de fa
bricație 7 Așa cum, tot fără un răs
puns concludent avea să rămînă și 
întrebarea : De ce nu exista în toată 
fabrica nici un tehnolog care să 
acorde asistentă tehnică 7 Era oare 
necesar 7 Un singur amănunt : deși 
se reclamă greutăți în procurarea 
materiei prime — în special argilă 
și alumină — peste tot sint evidente 
pierderile tehnologice, sub formă de 
praf, care fie plutește printre ma
șini, fie se așterne, ca un covor, pa 
pardoseală. Deficiență tehnică sau

AȘA, DA I La întreprinderea de Rulmenți Grei : Se acționează cu aceeași 
răspundere și în schimbul III, la fel ca în schimbul I — secvență pe 

care am fi dorit să o întîlnim pretutindeni în raidul nostru.

AȘA, NU I La întreprinderea de Produse Refractare Pleața : Pe de o 
parte, prese defecte, pe de alta parte, încercări de a trece in regim 

manual un dispozitiv de cîntărire automat care s-a stricat.

La întreprinderea „Cablul românesc** : Un semnal pe adresa furnizorului, 
Combinatul Metalurgic Cîmpia Turzii, ți a forului tutelar: Cînd se va 

asigura sîrma necesară pentru

înainte de 
maistrul nu 
cîți oameni 
Abia la so-

tehnologică 7 Răspunsul trebuie să-1 
dea tehnologii unității.

Cum s-a muncit în acest schimb 7 
— îl întrebăm pe maistrul Toma 
Alecu. Iar răspunsul este greu, dacă 
nu imposibil de dat. Pentru că, iată, 
cu o oră și jumătate 
terminarea schimbului, 
știa exact nici măcar 
sint prezenți în secție, 
licitarea noastră a început să-i soco
tească. Cit privește producția, la 
sfirșitul zilei de 4 octombrie erau 
afișate realizările din... 2 octombrie. 
Mai mult decît atit. Nu exista un 
program de fabricație clar, pe sor
timente, al schimbului, singura in
dicație transmisă in scris de la 
schimbul anterior referindu-se la 
comenzile ce urmau a fi încheiate. 
Cit privește celelalte sortimente, 
„Trebuie să producem cit de mult 
putem din fiecare" — a fost tot ce 
am putut afla de la interlocutor. Iar 
situația ar avea și ea o scuză : pe 
fondul fenomenului cronic al func
ționării necorespunzătoare a utilaje
lor, al faptului că nu se poate conta 
cu precizie pe anumite capacități, 
nu se poate face o programare ri
guroasă a fabricației pe sortimente.

In pofida acestor neajunsuri de 
ordin tehnic și organizatoric, opera
torii de la prese își fac datoria cu 
conștiinciozitate, acordă atenția cu
venită respectării tehnologiilor, ca
lității produselor. Pe această bază 
au devenit posibile numeroase reali
zări incontestabile ale întreprinde
rii, între care și livrarea la export 
a unui important volum de produse 
refractare. Ceea ce lipsește aici — 
au ținut să releve muncitorii cu care 
am stat de vorbă — este lipsa de 
organizare a muncii și de preocu
pare pentru buna întreținere a ma
șinilor și utilajelor, pentru moder
nizarea dotării tehnice.

Spiritul gospodăresc, în
tre intenții și realitate. Intre‘ 
prinderea „Flacăra", cu mai puțin 
de o oră inainte de încheierea 
schimbului II. In ușa atelierului me
canic, două anunțuri. Unul intran
sigent. scris cu vopsea, interzice 
accesul persoanelor străine. Celălalt, 
mai concesiv, scris cu creta atrăgea 
atenția : „închide ușa sau nu intra !“. 
Totuși intrăm, atrași de lumina pu
ternică răspîndită din interior. 
Surpriză : înăuntru, nici o mișcare. 
La o privire mai atentă, intr-un 
colț, toropit de căldura unui arzător 
de gaz metan care duduia din 

funcționarea acestor utilaje ?

plin, cineva dormea pe o bancă. De
ranjat de blitz-ul aparatului foto
grafic. dispare supărat, dar fără o 
vorbă. Deschidem o altă ușă : o a 
doua încăpere, pustie, la fel de bina 
luminată. Nu știm ce fel de meca
nici sint cei care lucrează aici în 
mod obișnuit. Constatăm însă că 
din țevile care străbat tavanul pi
cură apă.

Și în secțiile în care activitatea 
era în toi. risipa de energie elec
trică era evidentă, deși se puteau 
sesiza si... bunele intenții. Ilumina
tul fusese sectorizat. montîmlu-se 
întrerupătoare la aproape fiecare 
bec. Numai că multi uitaseră să 
facă gestul simplu de a apăsa pe 
întrerupător la părăsirea locului de 
muncă : și la atelierul de 
grea, și în noul sector de 
și în alte sectoare.

Dar problemele existente 
prindere, a căror rezolvare implică 
un plus de inițiativă, de spirit gos
podăresc. sînt mult mal largi 
se pot rezolva întotdeauna la 
simplu, doar printr-o apăsare 
buton. Surprinzător pentru o 
prindere ce ține de Ministerul In
dustriei Electrotehnice — ale cărui 
unități sînt renumite pentru înaltul

mecanică 
emailare.

in Intre'

si nu 
fel de 
pe un 
între-

In Încheiere, o singură concluzie. în cîteva din întreprinderile în 
care ne-am aflat în cursul acestui raid se simte nevoia unei urmăriri 
mai sistematice din partea conducerilor unităților, a organelor ș! orga
nizațiilor de partid, a modului cum este organizată munca în schimburile 
II și III. Orice slăbire a controlului, a exigenței, tratarea cu superficia
litate a asistenței tehnice, a modului cum se desfășoară activitatea, cum 
este asigurată baza materială a producției, prezența la lucru nu repre
zintă altceva decît breșe prin care se strecoară risipa : de timp, de 
materiale, de capacități de producție, care se repercutează, în cele din 
urmă, asupra îndeplinirii sarcinilor de plan. Este necesar ca pretutindeni 
să se asigure condiții pentru ca randamentul muncii schimburilor II și 
III. ca de altfel și din schimbul I să se situeze la cote tot mai înalte.

urma: 
fonta 
trans- 
să b

care

nivel tehnic al fabricației — ca teh
nologiile utilizate în unele sectoare 
să fie atît de mult rămase în 
la cubilou muncitorii preiau 
lichidă cu lingura, pe care o 
portă o distantă bună pînă_
toarne într-o formă de pămînt. Mais
trul principal Marin Simion neț 
spune: „în 1968. cînd am venit aici.; 
tot așa se lucra, manual. De -atunci; 
am tot cerut conducerii să se pre-; 
ocupe de modernizarea acestui sec
tor. aplicîndu-se tehnologii ___
există nu numai în alte unități, dar 
Si la noi în întreprindere. Din cîte' 
am aflat însă, abia în cincinalul 
viitor urmează să se facă ceva în 
acest sens". Cit privește transportul; 
interoperational al pieselor turnate, 
maistrul Dumitru Petrescu ne atra
ge atenția : „După cum se observă, 
principalul mijloc de transport este 
un dispozitiv prevăzut cu o roată si 
două minere, cunoscut în tehnică 
sub numele de... roabă".

Sînt aspecte care, pe lingă altele, 
trebuie să retină în mod deosebiț 
atenția noii conduceri a întreprin
derii. Cu atît mai mult cu cit. asa 
cum am aflat, si produsele acesteț 
întreprinderi sînt deosebit de apre
ciate — în țară și peste hotare —j 
și merită să existe toată preocu" 
parea pentru a se asigura condiții 
de fabricație corespunzătoare, eli- 
minînd orice risipă de manoperă, 
și de resurse energetice.

. cîteva 
încheierea schimbului 
hala care reprezintă 

muncă, unde nu era 
dar ardeau toate lăm-

prlme 
poate 

princi-

O întrebare la care nu re
porterii trebuie să dea răs
puns : „Ne puteți ajuta cu 
Ceva Mecanicii din atelierul de 
întreținere al întreprinderii „Cablul 
românesc" nu dovedesc, nici ei, prea 
mult spirit gospodăresc : la 
minute după 
II intrăm în 
locul lor de 
nici țipenie,.' 
pile din plafon. Citind aceste rîn- 
duri, se va întreba oare cel care știe 
că a părăsit ultimul atelierul. îrt 
seara zilei de 4 octombrie, de ce ntj 
a întors comutatorul electric 7

In depozitul de materii 
este ordine si curățenie. Se 
observa însă chiar de aici ____
pala problemă cu care se confrunt 
tă întreprinderea. Dar să concre
tizăm. In secția a doua, maistrul dă 
schimb a redistribuit muncitorii la 
mașini. în funcție de materia primă 
pe care o are la dispoziție. La sor
timentul de inserții pentru benzi 
transportoare nu se lucra aproape 
deloc pentru că nu exista sîrma 
necesară.

Trecem prin hala de cabluri grele 
a secției; nr. 1. unde toate mașinile 

• errfu oprite, și intrăm în cealaltă 
,.hata a secției, unde se mai lucra țțe 
Sțicl^pg colo. Maistrul Adrian IHeușa 

ne iese în întîmpinare : „Ne puteți 
ajuta cu ceva 7 Promisiuni avem 
destule. Sîrmă nu avem. Iar această 
situație a apărut in urmă cu vreo 

■ doi ani, de cînd Combinatul Meta
lurgic Cîmpia Turzii, principalul 
nostru furnizor, nu-și mai onorează 

, așa cum trebuie obligațiile contrac
tuale". Deși tonul intervenției tră
dează neîncrederea, în ochii interlo
cutorului întrezărim o rază de spe
ranță. Cine știe, poate la interven
ția ziarului...

„De altfel — continuă Interlocu
torul — puteați să nu vă deranjați 
să veniți în schimbul III. La fel s-a 
lucrat si în celelalte două schimburi 
în toate zilele de la începutul lunii. 
Oamenii sînt dornici să muncească, 
să-si realizeze sarcinile de plan, să 
cîștige. De asemenea, avem cereri 
pentru producția noastră, chiar peste 
capacitatea normală de lucru, bene
ficiarii ne asaltează zilnic cu cereri 
si intervenții, argumentînd că pro
dusele noastre le sînt. absolut nece-r 
sare pentru finalizarea unor mașini 
Si utilaje deosebit de importante. So
licitări pe care nu le putem satis
face din lipsa materiei prime".

O ultimă remarcă : și întreprinde
rea „Cablul românesc", și Combina
tul Metalurgic Cimpia Turzii se află 
în subordinea Ministerului Industriei 
Metalurgice.

La miezul nopții, o intere
santă discuție despre avan
tajele modernizării. întreprin
derea „Dero" Ploiești, puțin după 
ora 12 noaptea. Răspîndiți printre in
stalații. la locurile lor de muncă, oa
menii supraveghează cu atenție pro
cesul de producție. „Totul se desfă
șoară normal" — ne asigură ingine
rul Tudor Horia, de Serviciu în 
schimbul III. Și așa și este. Nimic 
deosebit de semnalat. Colectivul a- 
cestei întreprinderi, obișnuit să ra
porteze rezultate bune în producție, 
nu își dezminte fâima de bun gos
podar nici in această noapte. Inter- 
locutorul, insistă să ne pună la cu
rent cu cîteva măsuri de modernizare 
realizate aici cu forțe proprii și cu 
echipamente fabricate în tară. Ast
fel. ingenioasa instalație de epurare 
a emanațiilor pulverulente, prin care 
nu numai că se asigură eliminarea 
oricărei poluări a atmosferei, dar se 
Si recuperează importante cantități 
de substanțe utile. Sau un foarte 
eficient sistem de pompe de înaltă 
presiune, cu distribuție variabilă, 
care înlocuiește un echipament deo
sebit de costisitor și mai puțin fia
bil. ce se procura din import. Mai 
mult decît atît. noua soluție permite 
optimizarea conducerii procesului 
tehnologic o dată cu reducerea con
sumului energetic.

— Nu cumva ați participat și dv. 
la realizarea ei 7 — îl întrebăm pe 
interlocutor.

— Da. am făcut parte din colecti
vul care a proiectat instalația în 
noua concepție.

O mîndrie justificată, o mlndrle 
frumoasă a unui om care își vede 
concretizate munca, gindirea tehnică, 
pasiunea creatoare în rezultate pe 
măsura cerințelor, a posibilităților 
pe care Ie oferă producția modernă.

Comeliu CARLAN 
Euqen RADULESCU 
Foto ; Eugen Dichiseanu
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Din multe. din foarte multe 

puncte de vedere, in munca și via
ta cooperatorilor din comună ialo- 
mițeană Gheorghe Doja se regă
sesc datele fundamentale ale mun
cii și vieții țărănimii din România. 
A fost mai întii marele pas — fă
cut la îndemnul partidului — pe 
drumul muncii și al păminturilor 
unite. Pentru a vă edifica asupra 
pulsului, trăirilor și mutațiilor de 
conștiință ale acelor ani reprodu
cem următoarea — una dintre mii 
și mii — „Cerere. Subsemnatul 
Pușcașu N. Gh. din comuna Gheor
ghe Doja, raionul Slobozia, regiu
nea București. Mă înscriu de bună- 

Agrtcolă 
(repetiția 
cu su- 

arabil, a- 
intovără-

voie în Gospodăria 
Colectivă, de bunăvoie 
aparține semnatarului) 
prafața de 2,75 ha teren 
ceasta suprafață fiind in 
șirea Zorile. Mai am 0,25 ha in po
goanele satului, pe care cer să mi 
Ie lăsati completare la locul de 
casă. Acasă, lingă casă, am numai 
0.09 ari, fiind o jumătate a unui 
frate al meu..."

A fost, după aceea, evenimentul 
care a marcat drumul acestor coo
peratori și care a marcat, de fapt, 
drumul întregii noastre țărănimi : 
La 24 iulie 1965, prima. vizită_ de 
lucru pe care a făcut-o tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în calitate de 
conducător al partidului a fost 
printre țăranii cooperatori din co
muna Gheorghe Doja. Cu acel pri
lej, secretarul general al partidului

2%

:

v;

Sa

0 îndatorire comunistă

criticată. Maria Bra- 
C.P.A.D.M. din co

să răspundă cu fran- 
ne-

ing. Constantin Călin 
notele 
e să 
au ce 

despre

ne-

surprins momente de înaltă
prin ovații și aplauze, delegații la conferința
nostru

FORȚA COLECTIVULUI
tone griu Ia hectar, distantele sint 
mari".

De distantele parcurse peste ani 
ne-au vorbit și trei dintre coope
ratori. Gheorghe Gerea : „In coo
perativă am intrat, incă de la În
ceput, cu trei pogoane de pămint, 
un cal, o căruță și un plug. Era 
foarte puțin, dar explicabil, pentTU 
că vin dintr-o familie cu șase co
pii. Nici cooperativa n-avea mare 
lucru. Acum sint sef de echipă 
Ia ferma nr. 1, vegetală, și lucrez 
împreună cu alți 37 de cooperatori. 
Munca in colectiv mi-a adus multe 
bucurii, ciștiguri importante. Am 
strips bani, mi-am ridicat o casă, 
am mobilat-o frumos, mi-am cres
cut băiatul și fata care, acum, lu
crează in București. Dacă aș fi ră
mas „individual" sînt convins că 
n-aș fi ieșit niciodată — și nici 
alții din comuna noastră — din 
sărăciei Bine întocmite, cooperati
vizarea si munca în comun au adus 
bunăstarea in casele noastre. Iar 
satul. priviți-1, a înflorit de-a 
dreptul. La noi in comună nu mai 
există săraci. Iată de ce noi, țăra
nii cooperatori, alături de toți 
comuniștii, de intreaga țară susți
nem cu căldură Hotărirea Plenarei 
C.C. alP.C.R. cala alXIV-leaCon
gres tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales in înalta funcție de 
secretar general al partidului, ga
ranție sigură a înfăptuirii viitoru
lui socialist al patriei".

Inginer Constantin Călin, pre-
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Cum puteți observa în imaginea din dreapta, in poartă stă o femeie 
zimbitoare, iar fetița din fața ei pare să-și răsucească volănașe din 
tivul rochiței. Sub fotografie, aflată în albumul istoric al coopera
tivei agricole, stă scris : „Comitetul de inițiativă pentru înființarea 
C.A.P. in acțiune de «lămurire pe teren» la Candrea V. Dumitru. 
Explicații am primit de la Domnița lordache (imaginea din stînga), 
secretara comitetului de partid a organizației din C.A.P. „Gheorghe 
Doja”, județul Ialomița : „Asta-i mama, iar asta mică-i soră-mea. 
Eu arătam la fel, eram școlăriță, dar tot îmi aduc aminte. Umblau 
comuniștii, din ogradă în ogradă, ca să-și convingă consătenii că 
întovărășirea va fi fiind ea bună, dar ea nu-i decît un pas, primul, 
pe calea cooperativizării, care abia atunci cind va fi completă își 
va arăta roadele, îndestulîndu-i pe toți. Ceea ce s-a confirmat întru 
totul". Foto : E. Dichiseanu

n-a ezitat să afirme : „Pornim, 
dragi tovarăși, la drum lung și 
greu. Aveți pămint bun, trebuie să 
faceți o agricultură cu adevărat 
inginerească, pentru că puteti Să 
dati mai mult". Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu vorbea coope
ratorilor pe care-i avea atunci in 
fată, dar, ca de fiecare dată, in 
fapt, fiecare cuvint al său se adre
sa tuturor, întregii țări, în
tregului popor. După acea me
morabilă intîlnire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a mai poposit 
printre harnicii locuitori ai comu
nei ialomițene de încă șapte ori. 
Cu prilejul vizitei efectuate dumi
nică, 1 octombrie 1989, secretarul 
general al partidului a fost invitat 
să viziteze un lan de porumb cul
tivat cu hibridul de porumb Fun- 
dulea 420. Gazdele i-au informat 
pe inalții oaspeți că a fost apli
cată indicația dată la precedenta 
vizită, din octombrie 1988, de a se 
cultiva în mod experimental o solă 
de porumb 
mare. Acum,-------  —
tul recoltării — a spus președintele 
cooperativei „ .
vom obține în medie producții su
perioare celor de pe solele culti
vate in mod obișnuit.

In încheierea vizitei, adresîn- 
du-se țăranilor cooperatori, me
canizatorilor, tuturor celor pre- 
zenți, printre altele, secretarul 
general al partidului a spus : 
„Am constatat cu multă satisfacție 
că recolta este chiar mai mare de
cît a apreciat-o președintele coo
perativei. Practic, în sola aceasta 
se pot obține peste 40 000 kg știu- 
leti la hectar. Sfecla pe care am 
văzut-o asigură peste 140 000 kg la 
hectar. Aș dori să adresez felici
tări tuturor cooperatorilor pentru 
rezultatele bune la griu — peste 
10 000 kg la hectar, la celelalte cul
turi și vă urez să obțineți recolte 
și mai frumoase. Acestea asigură 
creșterea veniturilor în natură și 
bani tuturor cooperatorilor, dar a- 
sigură și creșterea contribuției uni
tății la fondul centralizat al statu
lui, la dezvoltarea economică gene
rală a patriei. Acum, pe baza rea
lității, a recoltelor obținute, putem 
să vedem ce înseamnă noua revo
luție agrară. De la recoltele așa 
cum erau în trecut la recoltele de 

^^azi, de 40 tone porumb și de 10

cu o densitate mai 
cind a venit momen-

putem raporta că

ședințele cooperativei : „în 1965, 
cind tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a vizitat, prima oară, eu eram 
pionier. Facultatea am absolvit-o 
in 1979 cind am cerut să lucrez 
„acasă". Anul trecut oamenii m-au 
ales președinte. Mă străduiesc, îm
preună cu toti cei de aici, să mun
cim tot mai bine. Avem un pres
tigiu de apărat și de crescut : 2 
titluri de „Erou al Muncii Socia
liste", 5 distincții „Ordinul Muncii" 
clasa I, 3 „Meritul Agricol" clasa I, 
26 „Meritul Agricol" clasele a Il-a 
și a IlI-a, sute de diplome. Rezul
tatele obținute anul trecut și in 
acest an ne îndreptățesc să spe
răm . '
„Erou al Noii Revoluții Agrare". 
Urmărim obținerea eficienței pe 
toate planurile. Anii „Epocii 
Nicolae. Ceaușescu" au fost pentru 
noi — ca și pentru întreaga țară — 
deosebit de rodnici, au schimbat din 
temelii viața oamenilor comunei. 
Am să vă dau un singur exemplu : 
neam de neamul nostru, niciodată 
nici un locuitor de-aici nu și-ar fi 
putut permite o deplasare peste 
hotare. Ori acum, de ani buni, coo
perativa a organizat și a finanțat 
pentru sute de țărani excursii la 
Berlin, Moscova, Belgrad, Sofia, 
Praga...

Andrei Stelian: „în calitate de 
contabil-șef am fost și am rămas 
un om al cifrelor. Vă rog să nu vă 
supărați dacă uzez de ele. Voi lua 
doi ani de referință : 1965 și 1989, 
pentru că abia după Congresul al 
IX-lea al partidului putem afirma 
că a început ascensiunea noastră. 
Suprafața arabilă a fost și a rămas 
aceeași — 3 540 de hectare, numai 
că recoltele sint cu totul altele. 
Am obținut atunci. Ia hectar, 2 823 
kg griu, 3 557 kg porumb, 27 488 kg 
sfeclă, 1 627 kg floarea-soarelui. 
Acum ? Anul acesta am obținut 
cele mai mari producții din istoria 
cooperativei : 8 047 kg orz, 10100 
kg griu, peste 130 000 kg sfeclă de 
zahăr, peste 113 000 kg tomate, iar 
la porumb, 
peste 30 de tone.
466 bovine — din care 166 vaci și 
juninci, iar acum sint 1 544 (589 
vaci și juninci). Creșteam 2111 oi, 
acum sint 4 725. Aveam 2 tractoare 
și 6 autocamioane, iar acum numă
rul lor a crescut la 11, respectiv 
6 ; lucrau atunci 1 591 de coopera-

și la obținerea titlului de

in medie, estimăm 
Atunci aveam

pregătirea tinerilor
tori, un inginer și doi tehnicieni, 
iar astăzi 904 cooperatori. 9 
tehnicieni și 5 ingineri. Pro
ducția globală era 14,423 mili
oane lei. acum este cu mult peste 
64 de milioane lei. Averea obșteas
că a crescut de la 12 milioane lei 
la 202 milioane lei. Cifrele 
astea mă indreptățesc să afirm : 
avem pentru că la noi se 
muncește bine. Veți spune 
că și inainte țăranul era harnic. 
Era, dar chiar dacă-și dădea su
fletul pe ogor, chiar dacă anii erau 
deosebit de buni, recoltele nu tre
ceau dincolo de un anumit nivel. 
Pămintul este deosebit de preten
țios. Ca să-ți dea mai mult trebuie 
să-i dai mal mult. Puterea unui 
om e limitată. Nelimitată este 
puterea oamenilor uniți. Cine ur
mărește prin ani producțiile obți
nute la noi n-are cum să nu sesi
zeze avantajele muncii colective 
bine făcute. Iar recoltele mari au 
adus venituri mari. Superioritatea 
agriculturii socialiste s-a dovedit a 
fi fapt real și aici, la Gheorghe 
Doja. dar și. in general, in toată 
agricultura noastră".

Am participat la lucrările confe
rinței de partid pe C.A.P. si am no
tat că toti participantii nutreau 
convingeri asemănătoare. Iată un 
fragment din cuvintul președintelui 
ing. Constantin Călin: „Viața, po
litica revoluționară au confirmat 
din plin justețea tezei formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
privire la rolul vital al proprie
tății cooperatiste, în cadrul marii 
proprietăți socialiste. în înscrierea 
definitivă a agriculturii românești 
pe drumul dezvoltării intensive, 
pe coordonatele eficienței maxime. 
Așa a fost posibil, de exemplu, ca 
aici, la noi. producțiile să se pla
seze pe o curbă permanent ascen
dentă. iar veniturile noastre, în 
medie, să crească de 5 ori. ceea ce 
ne-a permis să avem un disponibil 
bănesc de peste 150 milioane lei..."

Cu aceleași sentimente de satis
facție au vorbit și ceilalți coope
ratori. care s-au urcat la tribuna 
conferinței. Iată spicuiri din cele 
spuse de ei :

Simion Dumitru, șeful fermei 
nr. 2, producție vegetală : „Am 
obținut rezultate bune, dar mai 
avem multe de făcut. Am promis 
tovarășului 
vom obține 
hectar. N-o 
pină nu ne 
menitul".

Mihai Zaschievici. Inginer-șef : 
„Cadrele tehnice ale cooperativei 
au urmărit în permanență respec
tarea riguroasă a tuturor verigilor 
tehnologice specifice fiecărei cul
turi. introducind hibrizi de mare 
productivitate, rezistenți la dăună
tori și boli, in noile condiții create 
prin cuprinderea întregii suprafețe 
în sistem irigat, investiție care 
ne garantează realizarea de pro
ducții mari, sigure și stabile".

Gheorghe Călin, secretarul orga
nizației de bază din sectorul zooteh
nic : „în sectorul postru am întărit 
ordinea si disciplina în primul rind 
prin exemplul personal oferit de 
comuniști. Așa am reușit ca in 
1988 să ne înscriem cu 1.3 milioa
ne lei beneficii, iar pe 9 luni din 
acest an cu 2 milioane lei. Am în
deplinit toti indicatorii de plan, 
iar pe alții l-am si depășit. Mă 
refer la cei 1 300 hl lapte livrați 
suplimentar și la 22 de viței mai 
mult decît prevăzusem. Am înde
plinit planul la fondul de stat, 
fapt ce a permis ca lucrătorii din 
sectorul nostru, fiecare, să cîștige 
mai mult de 3 000 de lei pe lună..."

Alții — amintim aici pe Vasile 
Buzea, Mirela Văcărelu. Valerica 
Neagu, Gheorghe Iordache — au 
vorbit cam în aceiași termeni. în
trebarea este : oameni care, prin 
munca lor de zi cu zi obțin perfor
mante cum sînt cele citate mai sus 
au dreptul la automulțumire ? 
Răspunsul nu-1 dăm noi. l-am des
coperit chiar acolo, in conferință, 
prilejuit de-o întîmplare : din 
cauza unui accident s-a stins lumi
na exact cind președintele C.A.P. 
își spunea cuvintul. Constantin Că
lin a zis : „Pină se va reaprinde, 
voi profita de situația creată și vă 
voi spune citeva 
nu le însemnasem 
Și iată ce a spus :

— E adevărat
bine, dar la fel de adevărat e că nu 
în toate fermele s-a muncit la fel 
de bine, cu răspunderea pe care o 
implică și o presupune noua revo
luție agrară.
unde se anunță 
foarte mari au 
diferențieri in 
muncit o echipă 
ori alta. Apoi :

gazinelor în care „servesc" lasă de 
dorit... Ar trebui să fi invătat pină 
acum că ei sînt la dispoziția ță
ranilor cooperatori, nu invers...

In acest punct ș-a reaprins^ lu
mina, iar 
și-a reluat cuvintul după 
făcute anterior. Ce plăcut 
asculți oameni care efectiv 
spune despre munca lor. 
rezultatele obținute de ei.

în fond, în unitatea la care ne 
referim oamenii care vorbeau des
pre munca lor „aveau toate moti
vele să se arate țării și — fără 
nici o exagerare — lumii întregi 
așa cum sint ei în realitate, adică 
cu fruntea sus și cu mari, cu foar
te mari realizări la producția vege
tală și in zootehnie. Nimeni nu 
cere ca cifrele, de exemplu, să fie 
stocate in memorie și apoi repro
duse. E bine ca aceste cifre să se 
afle înscrise pe hîrtii. Dar cele
lalte ? Nu-i si mai ușor si mai bine 
să te poți elibera de corsetul fra
zelor prefabricate, departe de via
tă. de gindirea vie. de schimbul 
folositor de păreri ?

Pentru că practica aceasta ■ 
„hirtiilor concepute inainte". are și 
alt neajuns. Iată, de exemplu :

știind că va fi 
tu. președinta 
mună. in loc 
chete la franchețea criticii... 
scrise, s-a apucat și și-a citit „ro
lul" ca și cind nimic nu s-ar fi in- 
timplat. Cuvintul său conținea, 
chipurile, și fraze autocritice care 
vizau orice și nimic, și angaja
mente care nu angajau pe nimeni 
în numele acelor lucrători din co
merț care, zice-se, s-ar strădui să 
fie exemnlari. dar care in realitate 
uneori sint de-a dreptul incorecti. 
ineficienti si insolenți. A fost aces
ta un moment care nu a plăcut nu 
numai pentru că „nu-i frumos", ci 
pentru că aduce pagube reale. Cui? 
Și organizației de partid și oame
nilor. De ce ? Pentru că încurajea
ză formalismul, tocește ascuțișul 
criticii, menite să contribuie prin 
dialog, prin argumente și convin
gere la promovarea adevăratului 
spirit revoluționar, care, se poate 
spune, a „prezidat" de fapt. în 
ansamblu, dezbaterea la care eram 
martori.

Mircea BUNEA 
Mihai V1ȘO1U 
corespondentul „Scînteii

pentru muncă și viață
• De la „bine" la „mult mai bine" • Idei și soluții con
crete pentru ridicarea ștachetei calității muncii • Pe 
tineri trebuie să-i încurajăm nu doar să dea tot ce pot și 

ce știu, ci și să... știe mai mult.

N-ai crede, urmărind darea) de 
seamă prezentată, ascultind cuvântul 
comuniștilor, că te afli într-o sec
ție fruntașă a întreprinderii de 'Con
fecții si Tricotaje București. CJei 65 
de comuniști ai organizației de bază 
nr. 22 din cadrul secției coafectii 
bărbați nu pentru a-si lăuda pro
pria activitate si nici pentru rf-șî în
șirui meritele s-au întrunit itn adu
narea de dare de seamă si alegeri. 
Este limpede, adunarea a constituit 
pentru ei un, prilej de autoevaluare 
critică și autocritică a forțelor si 
posibilităților, că subiectul dezbate
rilor a fost nu atît cum s-a muncit, 
adică bine, ci cum trebuie muncit 
în continuare, adică mult mfei bine.

A trebuit să zăbovim un timp in 
Întreprindere, să discutăm cu cei in 
măsură să-i laude sau să-i critice 
prin prisma aportului la realizările 
de ansamblu ale secției, ale între
prinderii. Si am aflat astfel că. la 
I.C.T.B., comuniștii așa sînt de
prinși : să-și facă datoria fără sur
plus de vorbe si. tot timpul, cu ochi 
atent, să caute si să propună solu
ții de ridicare a ștachetei calității 
muncii.

Și ascultîndu-i pe comuniști — pe 
muncitoarea Minuta Nichita, pe 
maistrul Constantin Cioromeia. șeful 
de atelier, pe Elena Popa, ajutor de 
maistru, pe Sofia David, operator, 
pe maistrul Titus Popescu, șeful 
secției, pe Maria Ionescu. ajutor de 
maistru, pe inginerul-sef al fabricii 
de confecții bărbați. Aurel Filfan, 
e greu să deduci că, prin tradiție, 
dunările generale ale comuniștilor 
aici constituie tot atîtea prilejuri
a declanșa resorturile responsabilită
ții și inițiativei, de a marca pași 
înainte pe linia organizării si a mun
cii efective în secțiile de producție. 
In loc să releve că secția nr. 5. secție 
de bază a întreprinderii, se află an 
de an si lună de lună pe un loc frun
taș în întrecerea socialistă, comu
niștii au vorbit despre posibilitățile 
certe ale „relansării secției II. ale 
revenirii sale pe primul loc in în
trecere, cum eram obișnuiți, și cum 
ar fi de așteptat, și cum avem do
rința si ambiția să fim" — sublinia, 
în cuvintul său. maistrul Titus Po
pescu. Și fiindcă la I.C.T.B. afirma
țiile au întotdeauna acoperire, vor
bitorul a propus, pe loc. mai multe 
măsuri care au fost incluse în ho
tărirea adoptată ulterior. „Comu
nistul. la locul de muncă, trebuie să 
fie un exemplu prin tot ceea ce 
face, prin felul cum muncește și 
gindeste. In același timp, el trebuie 
să fie atent la tot ce se petrece in 
jur. să fie un propulsor al inițiati
vei. La locul de muncă comunistul 
trebuie să fie un ajutor pentru 
maistru" — mai spunea același vor
bitor. Este vorba despre ajutorul pe 
care fiecare comunist il poate da si 
este dator să-1 dea maistrului în ve
derea mobilizării tuturor muncitori
lor secției la realizarea sarcinilor. 
Un maistru are în subordine 40—60 
de muncitori. El nu poate fi. se-nte-

nu 
a- 
de 
de

secretar general că 
40 tone de porumb la 
să avem somn, liniște 
vom îndeplini angaja-

lucruri pe care 
în aceste note".

că s-a muncit

Chiar la 
producții 
existat 
felul în 
ori alta, 

. e adevărat că răs
punderea comuniștilor din organi
zația noastră a crescut mult, dar 
tot atît de adevărat este că unii 
trăiesc in umbra succeselor celor 
mulți, iar ei nu-șî fac datoria nici 
la nivel elementar, nu-și justifică 
nici măcar retribuțiile pe care nu 
se sfiesc să și le încaseze lunar. 
Concret, mă refer la unii dintre 
lucrătorii cooperativei de producție 
și desfacere a mărfurilor din comu
na noastră. Responsabila lor, aici, 
în conferința noastră, este tovarășa 
Maria Bratu. O informez, poate că 
nu știe că cele 45 de butelii de 
aragaz pe care le-am obținut pen
tru membrii C.A.P. au fost date 
„pe ochi", după criterii pe care le 
cunosc probabil numai vinzătorii. 
Si încă: nu de puține ori se pline 
oamenii, am văzut și eu că aceiași 
lucrători din comerțul comunei 
noastre se răstesc la oameni, ii 
poartă pe drumuri, curățenia na

porumb, 
mari și 
serioase 
care au 
o fermă

Fotoreporterul 
brație în care, 
de partid a C.A.P, „Gheorghe Doja” și-au manifestat adeziunea lor 
totală la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R., ca la al XIV-lea Con
gres, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta funcție 
de secretar general al partidului. Este ceea ce, în cuvintul lor, au 
susținut cu căldură - in ordine, de la stingă la dreapta — și co
muniștii : Vasile Buzea, Mihai Zaschievici, Maria Bratu, Gheorghe 
Călin, Gheorghe lordache, Valerica Neagu, Mirela Văcârelu, 
Simion Dumitru și Constantin Călin.

lege. în 40—60 de locuri în același 
timp. Dar fiecare unitate, de pro
ducție. pe flux, cuprinde și un co
munist cel puțin. Tocmai de aceea 
— ,s-a subliniat in adtmare — co
munistul, Ia locul de miuncă, trebuie 
să fie nu numai un exiemplu perso
nal. ci să fie -omul in.' stare să de
termine sau să corecteze atitudini, 
omul care intervine prompt, care 
nu împarte lumea în „eu și ceilalți".

„Avem experiența bună a cercu
rilor calității — spunea, in cuvintul 
său. ajutorul de maistru Elena Popa. 
Și nu e de mirare că n-am avut 
niciodată măcar un produs respins 
sau o reclamatie de calitate, deși 
lucrăm exclusiv pentru export si 
într-o gamă extrem de diversă. Ceea 
ce am realizat la nivel de produc
ție avem de realizat și la nivelul 
muncii cu oamenii. Avem tineri 
veniti de curind si dorim să-i păs
trăm printre noi pentru că avem 
nevoie de oameni capabili. Pe aceștia 
noi. comuniștii, trebuie să-i încu
rajăm. să-i formăm, să-i educăm".

— Dumneavoastră, personal, atî 
izbutit să formați asemenea tineri ? 
am întrebat-o după adunare.

— Da ! Și pe experiența aceasta. 
Ia care se adaugă. în primul rind. 
experiența propriului meu început 
aici la I.C.T.B., m-am bazat cind am 
făcut apel la comuniștii organizației 
noastre să dea mai multă atenție 
pregătirii pentru muncă si viată a 
tinerilor. La noi. unde meseria se în
vecinează cu arta, unde lucrăm serii 
scurte și foarte multe unicate.' fără 
conștiință și fără sentimentul că a- 
partii colectivului și că ai datorii 
fată de el nu poți realiza mare 
lucru. Sint aici si tineri crescuți de 
mine, ca să zic așa : uite. Doinita, 
care a fost aleasă acum si. dacă nu 
mă înșel, este cea mai tînără din 
biroul organizației de bază (Doina 
Paraschivu. 22 de ani. de 6 ani mun
citoare în fabrică, absolventă a li
ceului de profil, la seral, căsătorită). 
Dar pot să vă dau citeva exemple 
din rindul fetelor venite în mijlocul 
nostru abia de o lună, o lună și ceva 
și care cunosc deja trei operații, care 
s-au integrat frumos si isi îndepli
nesc normele : Liliana Stoica. Rodica 
Anghel. Am convingerea că dacă e- 
xemplul personal al comunistului este 
însoțit și cu discuțiile deschise, prie
tenești. exigente, cu tact, de la om 
la om. cu încredințarea unor sarcini 
care să-1 determine pe tînăr nu nu
mai să dea tot ce știe, ci să și în
vețe. mereu și mereu, ceva în plus, 
atunci nu se poate să nu se obțină 
rezultate bune, să se formeze ca
drele de muncitori de care avem 
nevoie.

Statutul partidului precizează clar 
că. la locul de muncă. în viata ob
ștească. in societate in general, co
munistul are. in primul rind. înda
toriri. La această cerință și-au ra
portat activitatea, in cadrul adunării 
lor. comuniștii din această organi
zație.

Anlca FLORESCU

Creațiile poporului, tezaur al educației patriotice
Muzeele de artă din întreaga tară 

păstrează un tezaur inestimabil. O- 
biectele pe care le conțin — ade
vărate documente ale existentei po
porului român — opere de multe ori 
unice prin frumusețea si vechimea 
lor. create într-un spațiu de muncă 
si spiritualitate specifice, sînt acum, 
mai mult ca oricind. adevărate 
ale educației patriotice.

Activitățile variate vizînd in 
mul rind legătura cu publicul 
activități pe care le desfășoară o in
stituție de importanta Muzeului de 
Artă 
nia 
ta te 
rea

al Republicii Socialiste 
sînt. în acest sens, 
cu precădere spre 

completă, multilaterală 
i public. Sporirea

scoli
nri- 
lara.

Nicolae Ceausescu — s-a 
în adunare —. comuniștii 
și-au pus întreaga putere 
că in slujba implicării 
niului cultural national în 
circuite educative destinate 
conștiinței omului nou. au 
eforturi susținute pentru a 
realitățile creației românești în tară 
și peste hotare. Asa cum a reieșit 
din dezbateri, preocuparea statornică 
a biroului organizației de bază a fost 
desfășurarea unei eficiente si cu
prinzătoare activități politico-educa-

subliniat 
de aici 

de mun- 
patrlmo- 

marile 
formării 

depus 
prezenta

voința de a-si aduce contribuția la 
noile edificări din patria noastră so
cialistă, este imperios necesar — s-a 
subliniat in dezbateri — ca aceia 
care au în grijă această inestimabilă 
avuție spirituală. comuniștii 
acest sector al activității 
ideologice, educative, să-și 
înșiși, necontenit nivelul 
profesionale si politice, să 
cu fermitate împotriva oricăror în
cercări de denigrare a trecutului po
porului. a marilor lui înfăptuiri so
cialiste.

din 
politico- 

ridice. ei 
pregătirii 
acționeze

Româ- 
orien- 

forma- 
a a- 

cestui public. Sporirea eficientei 
educative a tuturor manifestărilor, 
diversificarea acțiunilor menite să-i 
formeze, pe tineri îndeosebi. în cultul 
dragostei și respectului pentru istoria 
si geniul creator al poporului, orien
tare generoasă, de largă cuprindere, 
instituită mai ales de la Congresul 
al IX-lea încoace — iată, pe scurt, 
direcțiile si ideile larg dezbătute de 
comuniștii de la Muzeul de Artă. 
Pentru întreg colectivul Muzeului de 
Artă al Republicii Socialiste Româ
nia. adunarea a constituit prilejul 
unei analize atente a activității com
plexe desfășurate aici, analiză făcută 
cu toată seriozitatea si exigenta.

Alăturindu-si glasul aceluia al în
tregii țări, comuniștii si-au exprimat 
convingerea că realegerea tova
rășului NICOLAE CEAUSESCU in 
funcția supremă de secretar general 
al partidului înseamnă certitudinea 
unui viitor luminos, așa cum il pre
figurează documentele pregătitoare 
ale Congresului al XIV-lea al parti
dului. garanția sigură pentru înfăp
tuirea neabătută a Programului 
partidului.

In spiritul documentelor de partid 
si de stat, călăuziți de înal
tele îndemnuri ale secretarului 
general al partidului, tovarășul

• Un obiectiv prioritar — formarea conștiinței omului 
nou • Fermitate ideologică, înalt nivel de cunoștințe 

în activitatea muzeală destinată publicului

tive. capabile să imprime un înalt 
grad de exigentă si responsabilitate 
in toate sectoarele. Am desprins din 
largul dialog al comuniștilor rolul ce 
a fost acordat activității ideologice, 
politico-educative de formare a omu
lui nou. de dezvoltare a gradului de 
cultură și cunoaștere, de ridicare a 
nivelului conștiinței socialiste. Du
pă cum sublinia. în cuvintul său. to
varășul Alexandru Cebuc. directorul 
muzeului, in intreaga activitate a 
acestei instituții poate fi regăsit 
rolul ce a fost acordat activității 
educative, de legătură cu publicul, 
grija deosebită pusă in slujba valo
rificării mărturiilor tezaurului de 
experiență și creație românească, 
pentru formarea noilor mentalități 
și atitudini ale omului chemat să-și 
făurească propriul destin. Pentru a 
fructifica așa cum se cuvine marele 
tezaur al vechimii, continuității si al 
creativității poporului, pentru a sădi 
în conștiința oamenilor de azi res
pectul pentru tradițiile poporului.

Activitatea muzeului s-a consti
tuit. pentru publicul vizitator, drept 
argument științific in demonstrarea 
unor adevăruri istorice prin inter
mediul acestui document care este 
opera de artă. Important este ca. 
după o vizită în muzeu, oamenii să 
rămină cu o imagine obiectivă, lim
pede despre tot ce a însemnat si 
înseamnă cultura românească, să în
țeleagă adevărata realitate a acestui 
străvechi spațiu spiritual. Iar din 
acest punct de vedere, după cum au 
remarcat în cuvintul lor muzeografii 
Cristian Velescu. Anca Lăzărescu si 
Codruta Cruceanu. deși activitatea 
s-a desfășurat la un nivel corespun
zător. sînt încă resurse ca ea să se 
perfecționeze, să capete un caracter 
mai dinamic și mai convingător. Este 
aceasta o direcție in care comuniștii 
acestei organizații, biroul nou ales 
s-au angajat să acționeze cu perse
verentă. Mai ales din perspectiva 
legăturii cu publicul, sublinia to
varășul Victor Simion. răspunderea

este deosebit de mare. Și dacă pină 
acum activitățile variate de prezen
tare și valorificare a artei românești 
au fost bine primite de public, ma
nifestările desfăsurindu-se cu săli 
pline : dacă un număr din ce în ce 
mai mare de tineri își îndreaptă 
pașii spre sălile muzeului, deosebit 
de importantă este găsirea, in con
tinuare. a celor mai potrivite modali
tăți de atragere a publicului. înde
osebi a celui tînăr. A-i atrage pe 
elevi spre valorile de preț ale pa
trimoniului nostru national, adăpos
tite de Muzeul de Artă, a le deschi
de poarta spre frumosul artistic este 
un obiectiv pentru îndeplinirea că
ruia a fost conceput un Cuprinzător 
plan de măsuri. I se alătură. într-o 
perspectivă apropiată, organizarea 
altor manifestări complexe, de înal
tă tinută. care vor antrena forte ar
tistice din alte domenii, cum ar fi 
muzica, literatura, artele plastice 
contemporane. In cuvintul lor. comu
niștii au subliniat faptul că toate 
acestea nu vor putea fi realizate la 
un înalt nivel de exigentă decît în 
măsura în care fiecare lucrător al 
muzeului va stăpîni un solid bagaj de 
cunoștințe politico-ideologice si cul- 
tural-istorice. Pentru că aducerea 
publicului către muzeu nu este un 
scop in sine, nu tine de o statisti
că aridă, ci trebuie să răspundă unor 
imperative educative si formative din 
ce în ce mai înalte. Este, de altfel, 
evident faptul că atît activitatea 
muzeală, cit și arta contemporană ro
mânească. pe care o prezintă perio
dic sălile muzeului, au • cîstigat în 
ultimele decenii un substantial teren 
în explorarea plină de îndrăzneală 
si originalitate a realităților con
temporane. Evoluție corespunzătoare 
dezvoltării spirituale a societății 
noastre socialiste.

Marina PREUTU
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IM THBMMt ADRESATE TOVAHfoOLM NUM CEAHSESCU
Noi colective muncitorești din economie 

raportează obținerea unor importante rezultate
în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan 

pe acest an și din actualul cincinal
în telegrame adresate tova

rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, colective 
muncitorești din unități economice 
raportează obținerea unor succese 
importante in îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor din planul 
acestui an și al actualului cincinal.

Comitetul Orășenesc Brad al 
P.C.R., județul Hunedoara, rapor
tează Îndeplinirea planului la pro- 
ducția-marfă industrială pe trei 
ani și zece luni din actualul cin
cinal, ceea ce a creat posibilitatea 
ca, pînă la sfirșitul acestei luni, 
să realizeze o producție suplimen
tară in valoare de peste 96 mili
oane lei- Aceasta se concretizează 
in importante cantități de mine
reuri neferoase, cărbune, utilaj

minier si alte produse. Realizări 
importante au fost obținute, tot
odată, in reducerea consumurilor 
specifice de materii prime, mate
riale și energie, în modernizarea 
producției, creșterea productivității 
muncii, care, în perioada amintită, 
a fost mai mare cu 13100 lei pe 
fiecare om al muncii.

Ne angajăm solemn, mult 
iubite Și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — se spune în 
telegramă — să acționăm cu res
ponsabilitate comunistă și spirit 
revoluționar pentru înfăptuirea tu
turor sarcinilor ce ne revin, întim- 
pinînd astfel cu realizări și mai 
mari cel- de-al XIV-lea Congres al 
partidului.

La rindul său, colectivul între
prinderii Miniere Hunedoara ra

portează realizarea planului la pro- 
ducția-marfă pe 4 ani din actualul 
cincinal, fapt ce-i va permite ca, 
pină la sfirșitul acestui an, să ob
țină o producție suplimentară in 
valoare de peste 140 milioane lei. 
Acordind o deosebită atenție bunei 
organizări a muncii în toate schim
burile, folosind la întreaga capaci
tate mașinile și instalațiile din do
tare, au fost realizate suplimen
tar mai mult de 7 000 tone fier în 
minereu marfă, productivitatea 
muncii a fost mai mare cu 6 346 lei 
pe fiecare om al muncii, în condi
țiile reducerii cheltuielilor totale 
la 1 000 lei producție-marfă cu 26,6 
lei. rezultînd astfel o reducere a 
cheltuielilor totale de 13,6 milioane 
lei. iar a celor materiale de peste 
9 milioane lei.

BUCUREȘTI : 
însemnate creșteri 
ale productivității 

muncii
Pentru realizarea importante

lor sarcini economice din acest 
an, a angajamentelor asumate în 
cinstea marelui forum al comu
niștilor, Congresul al XIV-lea al 
partidului, oamenii muncii din 
Capitală, acționînd în lumina sar
cinilor și indicațiilor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in cuvintarea rostită la consfă
tuirea de lucru pe probleme eco
nomice de la C.C. al P.C.R.. 
acordă o atenție deosebită creș
terii mai accentuate a producti
vității muncii. Astfel, ca urmare 
a aplicării in producție a măsu
rilor organizatorice și tehnice 
cuprinse în programele speciale 
din acest domeniu, și prin care 
s-au urmărit îndeosebi moderni
zarea unor fluxuri tehnologice 
de fabricație, mai ales în sec
toarele calde, mecanizarea și 
automatizarea unor operații de 
vopsire și sudură, dotarea cu 
dispozitive și verificatoare, ridi
carea nivelului calitativ al 
cursurilor de pregătire profesio
nală, productivitatea muncii a 
crescut în acest an cu nouă la 
sută față de perioada corespun
zătoare a anului trecut. Rezul
tatele cele mai bune în creșterea 
productivității muncii au obținut 
colectivele de la întreprinde
rile „Electroaparataj", Mecanică 
Fină, „Electronica", „Electro
magnetica", „Aversa". Mecanică 
de Utilaj Chimic, Prefabricate 
din Beton ..Progresul", de Calcu
latoare și altele. (Gheorghe 
Ioniță).

Opțiune istorica, opțiune 
a conștiinței revoluționare

ÎN TOATE UNITĂȚILE, ÎN TOATE JUDEȚELE

PUTERNICA MOBILIZARE A FORȚELOR PENTRU

Strîngerea grabnică a recoltei 
și urgentarea însămințărilor

Măsuri adecvate fiecărei situații
„Nu putem vorbi de producții 

înalte dacă nu stăpînim printr-un 
control riguros al calității toate fa
zele de lucrări". Cu aceste vorbe 
pline de ințeles încheiase Flore 
Bocșe. președintele Cooperativei 
Agricole de Producție Călacea, 
județul BIHOR, analiza opera
tivă de luni seara. Fusese, de 
fapt, o analiză „de caz". Un con
trol exigent constatase, la una din
tre ferme., abateri de la adincimea 
prevăzută , la executarea arăturilor. 
Or. tocmai arătura profundă, lupta 
cu „taipa plugului" care s-a for
mat în cursul anilor stînjenind acu
mularea apei în sol. pătrunderea ră
dăcinilor. s-a dovedit. alături de 
aplicarea îngrășămintelor organice 
și amendamentelor, un bun leac 
pentru însănătoșirea pămintului. un 
factor esențial în sporirea produc
țiilor. Deși petrecută cu cîteva zile 
în urmă, această secvență eviden
ția exigenta sporită manifestată în 
actuala campanie de însămintări în 
unitățile agricole bihorene.

Prin colectivele de îndrumare, 
sprijin si control, constituite pe lo
calități si unități agricole, comitetul 
județean de partid acționează „din 
mers", luînd măsuri operative pen
tru o judicioasă repartizare a for
țelor si mijloacelor tehnice, in func
ție de cerințele momentului, accen- 
tuind întărirea răspunderii în efec
tuarea în timp optim si de calitate 
a lucrărilor. Un exemplu : sesizîn- 
du-se o seamă de rămineri în urmă 
în asigurarea frontului de lucru la 
însămînțări în consiliile unice agro
industriale Sălard. Tileagd și Ciu- 
meghiu. s-a dispus concentrarea 
unui număr sporit de tractoare, in
clusiv din unitățile industriale. la 
arături, prin dislocarea lor de la 
activitatea de transport, unde a

sporit în compensație ponderea 
atelajelor. La aceste măsuri se a- 
daugă. desigur, suplimentarea nu
mărului de mecanizatori, organiza
rea lucrului în două schimburi la 
arat si pregătirea patului germi- 
nativ.

Am auzit adesea st>unîndu-se. pe 
parcursul raidului întreprins : „Re
colta este in miinile mecanizatori
lor". La C.A.P. Sîntandrei optimi
zarea mărimii formațiilor de meca
nizatori. in raport cu suprafețele 
aflate în curs de pregătire si de se
mănat. previne orice deplasare a 
tractoarelor în gol. „Buna organi
zare decide rezultatele" — ne spune 
inginerul Ioan Pop. președintele co
operativei. Si ne convinge. Din în
treaga suprafață de porumb au mai 
rămas de recoltat mai puțin de 100 
hectare. Era si acesta un semn al 
hărniciei. Ca și producțiile-record 
realizate în acest an. atît la griu cit 
si la orz. Mecanizatorii care nu 
știau miercuri ce-i răgazul aveau un 
singur pariu cu ei înșiși — încheie
rea insămințării griului în această 
săptămină". Cîștigul de timp înseam
nă cîștig de recoltă — adaugă me
canizatorul Gavril Moldovan. Expe
riența anului trecut ne-a dovedit cu 
prisosință acest lucru".

Pe inginerul Gheorghe Chiorean. 
directorul S.M.A. Oradea, îl întîl- 
nim lingă semănători la Cooperativa 
Agricolă din Șișterea, Acolo. pe dea
lurile din împrejurimi se seamănă, 
cum e și firesc, pe curbe de nivel. 
Controlăm calitatea semănăturilor. 
Constatăm lesne că se simte pre
zența specialistului, precum și fap
tul că mecanizatorii și-au însușit 
întocmai ordinul de lucru. Oprim si 
pe terenurile Cooperativei Agricole 
de Producție Sînmartin. Retine a- 
tentia faptul că pregătirea pentru

semănatul griului după sfecla de 
zahăr și cartofi se face cu discul 
greu, tractat de tractorul A-l 800. 
Eficiența ? Se înlocuiesc în medie 
5—6 tractoare care ar fi trebuit să 
execute arătura. Din discuția cu 
șeful secției de mecanizare, loan 
Onita. aflăm că în aceasta toamnă, 
după prima discuitură e suficientă 
o trecere. cu combinatorul. De ce 1 
Pentru simplul motiv că afinează 
mai bine si în plus adună și restu
rile vegetale. „Sintem conștienti că 
prin recoltele realizate pe terenu
rile noastre fiecare va dovedi capa
citatea lui tehnică si organizatorică, 
menționa inginerul Florian Tigan, 
președintele cooperativei. Afirmație 
pe care tine mortis să o probeze cu 
fapte de muncă. In fața semănăto
rilor cu care lucrau Teodor Birta șl 
Vasile Nica. trei combinatoare „în- 
ghițeau" vetrele de pir ce apăru
seră după prima discuire. „De cali
tatea arăturii si a patului germina
tiv depind răsărirea si densitatea. 
De aceea, această lucrare o facem 
acum cu cea mai mare răspundere" 
— preciza șeful secției de mecani
zare.

în ritm susținut se lucra si în uni
tățile din Consiliul Agroindustrial 
Salonta. La cooperativa agricolă din 
localitate, vestită pentru produc
țiile obținute, inginerul Czăge Ale
xandru. președintele unității. evi
denția atenția deosebită de care se 
bucură in unitate valorificarea pe 
scară largă a rezultatelor din lotu
rile comparative. Circa 80 la sută 
vor deține soiurile Fundulea-4. Lo- 
vrin-41 și Transilvania. diferența 
din suprafață revenind altor soiuri 
pentru încercare si înmulțire, ates- 
tînd o fructuoasă colaborare cu cer
cetătorii de la Fundulea si Lovrin.

In drumul nostru zăbovim și la Co

operativa Agricolă de Producție 
Tulea. loan Grecu, inginerul-șef al 
cooperativei, ne prezintă întîi de 
toate modul în care a fost organizat 
aici asolamentul. factor care a con
dus și in anul trecut la un spor 
mare de producție. La orz. de a- 
cum. densitatea se poate verifica 
nu numai după numărul boabelor 
sepiănate Ia metrul pătrat, ci după 
desimea si uniformitatea plantelor 
răsărite, dese ca peria. Parcelele în
tinse permit o largă desfășurare a 
forțelor și la semănatul griului. „To
tul depinde de organizare — explică 
președintele cooperativei, inginerul 
Cornel Ciula, care făcuse rondul ne 
la toate cele 9 semănători aflate în 
brazdă. Ca să decurgă bine semăna
tul trebuie să avem asigurate în 
permanentă condiții de lucru. Știți 
ce înțelegem noi prin aceste con
diții ? Mai întii să fie front de 
lucru. Dar nu oricum. Terenul să 
fie bine măruntit si nivelat, iar la 
fiecare capăt al solei să existe să- 
mință pregătită si oameni care să 
încarce rapid semănătorile". Tre- 
cind prin toate punctele de lucru, 
împreună cu Petru Varga, organiza
torul de partid al consiliului agroin
dustrial. ne-am convins pe viu de 
cele spuse de specialist.

Am înfățișat doar cîteva secvențe 
de lucru, care dovedesc cu prisosin
ță că lucrătorii ogoarelor bihorene 
sint deciși ca, prin folosirea din plin 
a timpului bun de lucru și a mijloa
celor mecanice, să încheie cit mai 
grabnic însămînțările. De altfel, pî
nă miercuri seara griul a fost pus 
sub brazdă pe jumătate din supra
fața planificată.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"

în adunările de partid actuale 
oamenii iși exprimă gindurile lega
te de soarta tării, de proiectele la 
care sînt hotărîți să pună umărul, 
îsi analizează munca, realizările și 
neîmplinirile. critică neajunsurile 
pentru a putea ridica nivelul acti
vității economice, politico-educa
tive; ei vin cu expresia încrederii 
neclintite în partid. în viitorul so
cialist și comunist al patriei: gîn- 
duri și expresii ale conștiinței de oa
meni ai acestui timp. Prezent la aces
te adunări, reporterul consemnează te
meiurile de suflet și gind ale adeziu
nii unanime la Hotărîrea Plenarei 
C:C. al P.C.R. cu privire la realegerea 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
în funcția de secretar general al 
P.C.R. Creatorii de bunuri spiri
tuale. suflet în sufletul neamului 
lor. văd în această ontiune istorică 
propria lor opțiune de conștiință, 
edificată ne marile fapte cărora le 
sînt contemporani, fapte trecute cu 
pasiune și talent în marea cronică 
a tării, scrisă în acești ani eroici, 
revoluționari, plini de mutatii si 
împliniri fundamentale.

„Fac parte din generația care a 
văzut, la funeraliile lui Tudor Ar- 
ghezi, cum președintele țării s-a în
clinat în fața poetului național, tăind 
astfel, cu înalta sa prețuire, firul de 
otel care separa în două cultura si 
făcind ca apele vechi, istorice ale 
culturii românești să se reverse 
spre noi — spunea scriitorul Con
stantin Toiu în adunarea organiza
ție! de partid a revistelor „România 
literară" și „Contemporanul". Astfel 
s-a asigurat continuitatea culturii 
românești, pe care o datorăm aces
tui mare bărbat politic al istoriei 
noastre contemporane. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu repetă mereu și 
mereu cît de importante sînt stiinta. 
tehnica sî cultura în edificarea tării 
si a oamenilor, pentru progresul 
societății românești de azi. Con
gresul al XIV-lea — Congresul vic
toriei socialismului — stă sub sem
nul acestei mari si generoase orien
tări spre știință si cultură înaintată, 
spre care au rivnit. de-a lungul 
vremii, oamenii acestui popor. Is
toria ne învață că popoarele au 
supraviețuit prin forța de creație, 
prin ceea ce au dat umanității. îm
bogățind tezaurul ei de valori. Po
porul român a supraviețuit și si-a 
asigurat independenta și demnita
tea la care a ajuns azi nu numai 
prin eroismul armelor, ci si prin 
eroismul cunoașterii, al creației de 
valori materiale si spirituale, prin 
cultură si artă. Eminescu. Enescu, 
Brâncusi sînt creatori exemplari șl 
către semnificația operei lor de 
înălțare spirituală a poporului ne 
atrag atenția recomandările si orien
tările secretarului general al parti
dului. Tuturor creatorilor de azi. 
producători de valori materiale si 
spirituale, le sint asigurate condiții 
pentru deplina fructificare a însu
șirilor. avem toate posibilitățile 
pentru dezvoltarea la maximum a 
resurselor poporului nostru".

Congresul al IX-lea al P.C.R. a 
inaugurat o epocă de intensă recîs- 
tigare si receptare a marilor noas
tre valori culturale ; atunci s-au des
chis larg toate ușile bibliotecilor, 
ale tezaurului făurit de popor, de 
toți creatorii acestui neam de-a 
lungul vremii. A restitui poporului 
toate creațiile făurite de cei mai 
buni fii ai săi n-a fost doar un act 
justițiar, reparator, ci a exprimat o 
necesitate imperioasă a mersului 
nostru înainte, asa cum a subliniat 
secretarul general al partidului, care 
a chemat poporul pe drumul unei 
necontenite pregătiri multilaterale, 
al educației, al însușirii culturii, ști
inței înaintate de către toți con
structorii socialismului.

„Susținem cu toată ființa noastră 
ideea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de a se forma in România o 
clasă muncitoare cu inalt nivel 
intelectual, ca poporul român în 
întregul său să fie un popor 
de oameni culți. Oamenii de artă, 
ca purtători ai culturii și artei 
în rindul maselor — arăta în cuvîn- 
tul său criticul teatral Valentin 
Silvestru — au de îndeplinit o misiune 
de onoare. Ce viitor au cultura și 
arta ? Poporul nostru a ajuns la 
acea înaltă conștiință de sine în 
structura definitorie a căreia cul
tura. știința, arta, literatura, muzica 
teatrul sînt vitale în drumul nostru 
spre comunism. în lărgirea orizon
tului spiritual al constructorilor 
noii societăți. Ca activități spiri
tuale cu mari resurse de înrîurire 
educativă, lor le revin sarcini mai 
mari în această perioadă si în vi
itor. Se impune instituirea unui mai 
ferm și mai stabil cult al valorilor 
reale, o atitudine mai fermă împo
triva pseudovalorilor care mai întu
necă uneori peisajul revuistic, a 
produselor needucative, fără mesaj, 
care derutează oamenii si trec ne
observate de spiritul critic. Crea
țiile de azi. profund educative, sînt 
un document si pentru generațiile 
ce viii, să avem grijă să fie la un 
nivel mai înalt realizate, în con
cordantă cu aspirațiile oamenilor, 
cu cerințele educative".

încrederea neclintită în partid, în 
posibilitatea înfăptuirii marilor pro
grame și orientări din documentele 
pentru Congresul al XIV-lea. în ca
pacitatea poporului de a birui greu
tățile si a merge înainte consti-

constiintel 
elocvente 
opțiuni 
simple.

creato- 
argu- 

lstorice 
emoțio-

comuniști, 
ale unei 
în cuvinte 
pline de adevăr și de poetul

tuie expresii ale 
rilor 
mente 
rostite 
nante.
Ion Horea : „Credința în partid s-a 
bazat mereu pe credința în liber
tate. demnitate, pace, elemente ale
unui crez ce nu s-au clătinat de-a 
lungul vremii. După Congresul al 
IX-Iea — moment în preajma că
ruia se făcuse auzită acea chemare 
a lui Tudor Arghezi. „vino, ceas lu
minos. poporul întreg te așteaptă !“ 
—, maturizarea generației noastre a 
fost extraordinară. Am trăit șl trăim 
bucuria încrederii. bucuria împli
nirii si a stabilității. Nu s-a clăti
nat nimic din convingerile noastre, 
chiar sub greutatea dificultăților cu 
care ne-am confruntat si pe care nu 
trebuie să le ignorăm. Nu opacitate, 
indiferentă sau încredere oarbă în
nimicuri, cl căutarea. încrederea în 
destinul poporului nostru — iată ele
mentele biografiei noastre spiri
tuale.

In lume se petrec lucruri Impor
tante, se caută soluții pentru pre
zent, căi pentru viitor. Noi avem 
istoria noastră. împlinirile noastre; 
avem azi independenta mult visa
tă. pe care se bizuie autoritatea 
morală a tării, și avem încrederea 
în viitorul nostru. Fiecare îsi re
zolvă problemele Iul. In tara Iul. așa 
cum crede, cum îi este potrivit, 
conform voinței sl tradiției poporu
lui. Noi avem planurile si proble
mele noastre pe care nimeni alt
cineva. ci noi înșine le-am rezol
vat. cu forțele noastre proprii. întă
rind proprietatea socialistă, a între
gului popor, temelia înaințării. a 
marilor noastre înfăptuiri. Președin
tele nostru a arătat de mult, prin 
viu grai și în fapt, că poporul ro
mân respectă dreptul altor popoare 
de a-și hotărî singure, de sine stă
tător. soarta. în istoria noastră n-am 
cucerit pe nimeni, n-am intrat în 
altă tară cu pretenții de cucerire 
sau de impunere a voinței noastre, 
n-avem nimic pe conștiință, nici

poporul român, nici oastea tării. 
Iată motive să ne simțim demni, 
să privim drept, cu ochi curați, se
nini in ochii celorlalte ponoare. Le 
datorăm concepției revoluționare, 
politicii umaniste a președintelui 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Tara noastră a trecut în acest răs
timp — de la Congresul al IX-lea 
încoace — prin etape pregnante ale 
istoriei sale contemporane. cînd 
partidul a instaurat si aplicat in 
practică principii echitabile și dem
ne de colaborare economică si poli
tică. Noi nu ne-am luat pălăria să 
cerșim, ci ne-am plătit datoriile si 
ne-am zidit tara cu forțele noastre, 
depășind greutățile întimpinate. Am 
auzit pe un străin spunind : „Omul 
acesta nu pune banii la bancă, ci 
construiește poduri, drumuri, magis
trale, înalță clădiri pentru oa
meni". Acesta este programul eco
nomic si politic pe care ni l-a pro
pus secretarul general al partidului, 
program strălucit continuat de cele 
prevăzute în proiectul Programului- 
Directivă și Tezele pentru Congresul 
al XIV-lea. Desigur, el presupune 
muncă, disciplină. înaltă consliint» 
hotărîrea de a birui greutății l «'dt 
este un program măreț si. ca oa
meni de cultură, subscriem cu bucurie 
la el, îmi înscriu persoana în acest 
vast program de edificare culturală 
a tării, de înaltă educație a po
porului. In ideile si cuvintele secre
tarului general al partidului eu văd 
temeiul unității și solidarității parti
dului — centrul vital al națiunii 
române — ale tării, temeiul entu
ziasmului cu care se desfășoară mun
ca cinstită la care sîntem chemați 
cu toții, aici, în această țară care 
ne-a crescut și ne-a făcut oameni, 
căreia îi sintem datori ca fii cre- 
diriciosi cu tot entuziasmul muncii, 
al eforturilor noastre de mai bine. 
Căci, așa cum a spus-o de atitea 
ori secretarul general al partidului, 
destinele României se hotărăsc nu 
în altă parte, ci aici, în România, 
unde construim socialismul cu po
porul. pentru popor. Iată de ce 
subscriu din toată inima la 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general : „avîndu-1 în frun
te, partidul va putea realiza marele 
proiect de edificare a țării în pace, 
condiția afirmării fiecăruia, a noas
tră ca scriitori ai acestei patrii so
cialiste".

Sint gîndurl. idei ce exprimă op
țiunile tuturor creatorilor de fru
mos din patria noastră, convingerea 
lor că munca de elaborare a unor 
noi si noi opere reprezentative, cu 
Înaltă valoare educativă, despre fi
zionomia moral-politică a acestei 
epoci, opere cu un mesaj patriotic 
și umanist clar exprimat, ce vor îm
bogăți patrimoniul national, consti
tuie suprema lor contribuție la edi
ficarea culturii si artei socialiste, la 
procesul îndelungat și complex de 
făurire și educare a omului nou. Ei 
îsi înțeleg răspunderea ce le revine 
fată de cititorii de azi si de aici, 
pentru consolidarea si apărarea spi
ritualității specifice a poporului 
dînd expresie. în paginile lor. idea
lurilor ce-1 însuflețesc, marilor în
făptuiri ale epocii pe care o stră
batem. fiind mereu prezent! în mij
locul oamenilor, al făuritorilor de 
valori ale civilizației socialiste ro
mânești. A vorbi si a scrie despre 
marile înfăptuiri contemporane, a 
reda satisfacțiile. bucuriile lor. 
greutățile învinse cu eroism de con
structori hotărîti să lase în urma 
lor. ca moștenire pentru viitor, 
opere ale spiritului creator româ
nesc înflorit sub soarele socialismu
lui — iată angajamentul de conști
ință al creatorilor de frumos.

C. STANESCU

Un decalaj care trebuie înlăturat
Vremea bună din ultimele zile a 

favorizat și în județul TULCEA in
tensificarea lucrărilor agricole din a- 
ceastă campanie. Printre priorități se 
află recoltarea porumbului, lucrare 
la care se inregistrează unele restan
te. dacă ținem cont că din cele 76 992 
hectare cultivate recoita fusese adu
nata pină joi seara de pe numai 
38 185 hectare, reprezentind doar 49 
la sută din suprafața cultivată. Mai 
bine se acționează in această perioa
dă în unitățile agricole din Consiliul 
Unic Agroindustrial Greci. Organiza
rea corespunzătoare a muncii, asi
gurarea mijloacelor de transport și 
efectuarea unui număr sporit de 
curse, sprijinul efectiv in cimp acor
dat de activiști de partid și de stat, 
de specialiștii unităților au făcut ca, 
în momentul de față, recolta de pe 
mai bine de 60 la sută din suprafață 
să fie deja culeasă. Nu același lucru 
se poate spune despre unitățile din

consiliile unice agroindustriale To- 
polog și Daeni. unde procentul de 
realizare a lucrării este cu mult sub 
media pe județ.

Astfel, la Topolog. din cele 4 729 
hectare cultivate cu porumb nu fu
seseră recoltate pină joi seara decit 
circa 1 000 hectare. Cauza principală '! 
Insuficienta preocupare a cadrelor 
de conducere din unitate pentru or
ganizarea corespunzătoare a muncii, 
pentru mobilizarea largă a tuturor 
forțelor.

Inegale sint și realizările în ceea 
ce privește transportul porumbului 
din cimp. Astfel, in timp ce in uni
tățile din consiliile unice agroindus
triale Somova și Mihail Kogălnicea- 
nu fusese transportată circa 80 și, 
respectiv. 70 la sută din cantitatea 
de porumb recoltată, în altele, can
tități mari de știuleți stau in cimp, 
așteptind să vină mijloacele de trans
port. Spre exemplu, in consiliile uni

ce agroindustriale Dăeni și Casimcea 
se aflau în această situație mii de 
tone de porumb.

Față de această situație, comanda
mentul județean pentru agricultură 
a stabilit, la indicația comitetului ju
dețean de partid, noi măsuri tehnice 
și organizatorice, astfel incit recol
tarea și transportul să fie urgentate 
începind din ziua următoare. Astfel, 
toate forțele satelor, inclusiv lucră
torii din unitățile neagricole, tinere
tul, pensionarii, se află mobilizate la 
lucrările din cimp pentru recoltarea 
Si transportul porumbului. Specialiș
tii supraveghează permanent calita
tea lucrărilor, astfel incit nimic din 
recoltă să nu se irosească. Au fost 
revizuite, de asemenea, graficele de 
transport, pentru ca atit mijloacele 
din parcul propriu al unităților agri
cole cooperatiste și de stat, cit și 
mijloacele auto ale întreprinderii de

neîntîrziat
transporturi auto și întreprinderii de 
transport specializat pentru agricul
tură și industrie alimentară să efec
tueze cit mai multe curse zilnic, pu- 
nînd la adăpost, operativ, recolta 
strinsă peste zi. în bazele de recep
ție și locurile stabilite pentru pre
luarea recoltei au fost luate măsuri 
pentru depozitarea și conservarea 
corespunzătoare a întregii producții : 
creșterea numărului punctelor de 
descărcare, a numărului orelor de 
funcționare a aparaturii și instala
țiilor, a laboratoarelor, suplimenta
rea forței de muncă. S-au creat, 
prin toate acestea, premise pentru 
ca ritmul recoltări1 porumbului să 
fie serios intensif'cst în oeripaca 
următoare, astfel incit această lucra
re să se încheie la termenul pre
văzut.

Adrian VASILE
corespondentul „Scînteii"

Obiectivul principal-creșterea ritmului de lucru
O sarcină de însemnătate deosebită 

care revine în aceste zile oamenilor 
muncii din agricultura județului 
BOTOȘANI o constituie efectuarea 
în condiții bune a însămințărilor de 
toamnă, astfel incit să se asigure o 
bază trainică obținerii de recolte 
mari în anul viitor pe întreaga su
prafață planificată de peste 100 000 
hectare. Cu citva timp in urmă, in 
toate unitățile din județ s-a încheiat 
semănatul orzului, cultură care ocu
pă 11 350 hectare.

Organizarea temeinică a lucrărilor 
a făcut ca in consiliile agroindus
triale Flămînzi. Coțușca. Bucecea, 
Răchiți să se înregistreze cele mai 
bune rezultate la arături, iar semă
natul griului să se apropie de 90 la 
sută din suprafețele prevăzute. în 
consiliile agroindustriale Săveni. Su
lița. Vorniceni și Hudești însă se
mănatul înaintează mai lent. Practi
ca arată că urgentarea insămințări- 
lor este condiționată în bună măsură 
de pregătirea în avans a terenului. 
Or. aici suprafețele nearate sint in 
majoritatea lor ocupate încă cu di
ferite culturi, ceea ce evidențiază că 
trebuie strinsă cu prioritate recolta 
de pe terenurile destinate însămin- 
tării griului.

Stadiul „la zi“ al lucrărilor demon
strează necesitatea de a se tine sea
ma mai hotărit de aceste priorități. 
Cooperatorii din Bobulești și Dobîr- 
ceni și-au organizat bine insămință- 
rile de toamnă, amplasind griul după 
premergătoare timpurii. încheind re
coltarea soiei, au semănat imediat pe 
aceste suprafețe orzul și griul. O 
bună organizare s-a asigurat in Co
operativa Agricolă de Producție Ro
mânești. unde atit președintele co
operativei. Laurențiu Gafton. cit și 
inginerul-șef. Dumitru Buzoianu. ac
ționează in vederea intensificării in- 
sămințărilor și a efectuării unor lu
crări de bună calitate. în sola „Să
rata". griul fusese _ însămîntat pînă 
la ultima brazdă și tractoarele gră
beau semănatul intr-o solă vecină. 
Atît la Românești, cit și la Dingeni, 
mecanizatorii mai au de semănat a- 
proximativ 10 la sută din suprafețele 
stabilite. O altă situație, la Durnești : 
solele arate si însămînțate sint sub 
media pe Consiliul Agroindustrial 
Trușești. din care face parte această 
unitate. Aspectul șe datorează fap
tului că lucrarea a început cu întîr- 
ziere. Prin măsurile luate de condu
cerea consiliului agroindustrial, au 
fost concentrata aiei mijloace meca

nice importante, mărindu-se ritmul 
de lucru. „La Ștefănești a căzut ieri 
o ploaie care a muiat terenul. N-am 
lăsat insă cele 16 tractoare să stea. 
Le-am deplasat la Durnești. unde au 
lucrat o zi și o noapte, reducînd ră- 
minerea in urmă" — ne spunea to
varășul Mjhai Mușilă, inginer-șef al 
Consiliului Agroindustrial Trușești,

Mobilitatea in organizare, mane
vrarea mijloacelor in funcție de con
diții sint elemente din arsenalul fac
torilor care condiționează menținerea 
unui inalt randament la lucrări. în 
majoritatea acestor unități, la pre
gătirea terenului și la semănat se 
acționează în schimburi prelungite 
și în două schimburi cu toate trac
toarele. Efortul pentru grăbirea se
mănatului este însoțit de o preocu
pare deosebită pentru realizarea den
sității optime prevăzute.

— Condițiile din această toamnă 
permit să se reducă numărul lucră
rilor de pregătire a solului, asigu- 
rind o calitate excelentă patului ger
minativ — ne informa tovarășul Pe
tru Humelnicu. organizator de partid 
al Consiliului Agroindustrial Trușești, 
probind acest lucru prin sola unde 
tocmai se insămința griul in margi

nea localității. Condițiile mai lesni
cioase de lucru îngăduie specialiști
lor și mecanizatorilor să-și dirijeze 
eforturile pentru asigurarea unei ca
lități superioare a semănatului și a 
unei densități foarte bune. într-ade- 
văr. în sola unde ni se argumenta 
această preocupare, sub supraveghe
rea inginerei Maria Cantemir, agre
gatele pentru semănat insămințau 
„în cruce" griu din soiul „Aniver
sar". metodă prin care se realizează 
o densitate de cel puțin 800 fire pe 
metru pătrat. Producția vizată de 
cooperatori este de peste 10 000 kg 
la hectar. Lucrîndu-se gospodărește, 
cu preocupare pentru densitate, in 
unitatea vecină, Ștefănești, de pe o 
solă de 100 hectare s-a obținut o 
producție medie de orz de 8 868 kg 
la hectar, iar pe alta de 180 hectare 
10 200 kg griu in medie la hectar. 
Arăți nd că In județ mai multe uni
tăți agricole au realizat producții 
mari la cereale, ștacheta poate fi 
ridicată în toate cooperativele. Pen
tru aceasta se cer eforturi continue 
ea viteza de lucru la semănat să 
crească la nivelul posibilităților.

Eugen HRUȘCA
corespondentul „Scînteii"

MESAJUL UMANIST 
AL CREAȚIEI ARTISTICE

Organizate cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Chineze. „Zi
lele filmului din R.P. Chineză" 
ne-au oferit o selecție cinemato
grafică bogată și variată. Afișul 
manifestării a cuprins comedii și 
drame, filme după scenarii origi
nale și ecranizări, pelicule de 
inspirație istorică, dar șl unele 
din categoria celor de actualitate, 
din ce în ce mai numeroase și in- 
citante in producția artistică din 
R.P. Chineză contemporană.

Am văzut în anii din urmă cîteva 
titluri de referință din această 
categorie, realizate în cheie gravă 
dramatică. „Strada chitariștilor" 
(Regia : Chang Yan și Gao Hong- 
bao) se înscrie într-o tendință mai 
nouă și mai pronunțată in ultima 
vreme — aceea de a îmbina as
pectul educativ, utilul cu plăcu
tul. Puntea de legătură, „aripa" 
ce poartă și înalță „morala" este 
aici cintecul. Căci in acest film 
muzica răsună din plin — atunci 
cînd se recreează pitorescul acelui 
colț din Shanghai in care au loc 
întreceri intre diverse grupuri 
vocal-instrumentale. in care adep- 
ții muzicii pop autohtone se în
fruntă cu cei ce exersează ritmuri 
străine sau cu iubitorii (exclusi- 
viști) ai genului „Operei din Bei
jing". Dincolo de evocarea naște
rii spontane a mișcării de amatori 
și de mesajul canalizării ei către 
fructificarea specificului național, 
dincolo de apelul receptării mai 
adecvate a valorilor acestea — fil
mul iși dezvăluie mize mai cuprin
zătoare. Este vorba de pledoaria 
pentru o mai mare încredere în 
tineri, pentru capacitarea gusturi
lor. stimularea și dirijarea plină 
de tact pedagogic a înclinațiilor 
lor.

In zilele noastre se petrece și 
acțiunea filmului cu ușoară tentă 
lirică și o mai pronunțată notă co
mică, semnat de Chen Jinshu. a 
cărui tramă fructifică aspecte tra
diționale ale peliculelor chinezești. 
Interesul pentru circ, pentru per
formanțele și „stelele" de sub 
cupola lui se îmbină aici cu simpa
tia pentru „viața celor ce nu cu- 
vintă". Căci „Domnișoara Jiaojiao" 
este o mică ursoaică panda, iar 
printre protagoniști se numără.

(alături de un băiat a cărui voca
ție de dresor este alimentată de 
dragostea pentru animale), o mai- 
muțică cu adevărat uluitoare prin 
virtuozități mimetice, expresivitate 
și haz.

„Moștenire cu bucluc" (regia : 
Zhang Jianya), atestind interesul 
cineaștilor chinezi fată de literatu
ra universală (filmul e o ecrani
zare după Jules Verne), se reține 
prin avalanșa răsturnărilor de si
tuații. prin rafinamentul ambian
țelor și al scenelor de gen. ca și 
prin atracția unor secvențe de arte 
marțiale.

„Călătoria peste mări" relevă 
reușita coproducțiilor. Căci filmul

„Zilele filmului 

din R.P. Chineza"

semnat de regizorii Xiao Lang, 
Eddie Romero, Qui Lili este rezul
tatul cooperării studiourilor din 
Beijing cu Centrul cultural din Fi- 
lipine. Scenariul este inspirat din 
istoria secolului al XV-lea. cînd 
regele Filipipelor, la capătul mul
tor peripeții, a traversat in frun
tea unei expediții „mări Și țări" 
pentru a vizita China. Mesaj de 
prietenie, el a fost primit cum se 
cuvine, cu căldură, cu fast de îm
păratul Yongle (dinastia Ming). 
Prilej, pentru cineaști, de a recrea 
cu eforturi de arheologie cultu
rală. dar și cu fantezie, cu simț al 
culorii și al ritmului, obiceiuri pi
torești. și de a pune în valoare 
valori folclorice Inestimabile.

„Virful de lance" al selecției, un 
virf cu care cinematografia chi
neză s-a impus pe plan interna
țional — îl constituie „Sorgul roșu", 
care a obținut „Ursul de aur" la 
a 38-a ediție a festivalului de la 
Berlin — 1988. O competiție în
care ignorații palmaresului au fost 
Andrei Wajda, Woody Allen, Agnes 
Varda. Jean Luc Godard, Martin 
Ritt. Claude Lelouch, Steven Spiel
berg ș.a. și unde marele Învingă
tor s-a numit Zhang Yimou. Un ar

tist complex, sub 40 de ani, așa
dar din generația numită a „cin- 
cea“, deosebit de dotat. El a în
ceput prin a fi un eminent opera
tor. A devenit celebru ca actor 
prin rolul principal, din „Vechiul 
puț" — 1986. încununat cu pre
miul pentru cea mai bună inter
pretare masculină la Festivalul de 
la Tokyo. Aceste două tipuri de 
implicare artistică s-au reflectat 
fericit în „Sorgul roșu", al cărui 
regizor este. Un film puternic, 
sobru, de un puternic dramatism, 
frizind tragicul, ce incepe prin a 
aduce în atenție (motiv frecvent 
al literaturii asiatice) condiția fe
meii și continuă, „lărgind obiec
tivul", prin a surprinde condiția 
aspră de viață a chinezului simplu, 
la începutul secolului, cînd lanțu
lui de nedreptăți milenare, genera
toare de mizerie și înapoiere, de 
suferință dezumanizantă li s-a 
adăugat invazia străină. cărei® 
poporul chinez i s-a opus printr-o 
eroică mișcare de rezistentă.

Creația ștudiourilor din Xian re
ține prin complexitatea și profun
zimea viziunii sale umaniste, prin 
capacitatea regiei de a îmbina mi
ticul cu istoricul și de a transfi
gura un destin specific național 
intr-o experiență general umană, 
transmițind un mesaj umanist 
tulburător : acela că setea de via
tă a omului este irepresibilă și că 
ea nu poate fi despărțită nici de 
sentimentul demnității individuale 
și nici de cel al libertății națio
nale.

„Sorgul roșu" impresionează in 
mod deosebit prin atributele sale 
estetice excepționale, prin sinteza 
artistică pe care o propune (domi
nantă răminînd forța imaginii), 
prin originalitatea limbajului cine
matografic în care narativul se 
împletește cu poematicul, gesturi 
cotidiene sînt stilizate in rafinate 
ceremoniale, iar notații de mare 
concretețe și autenticitate sint 
transfigurate în simboluri esen
țiale — filmul ilustrînd virtuțile 
unui realism magic, ce nu-șl refuză 
nici proiecțiile în fantastic.

Natalia STANCU
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Tovarășului REZSO NYERS
Președintele Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului KÂROLY GRdSZ
Secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului BRUNO F. STRAUB
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Populare Ungare vă adresez 
un salut tovărășesc și cele mai bune urări dumneavoastră și poporului 
ungar.

îmi exprim și pe această cale convingerea că, prin eforturi comune, re
lațiile de colaborare și bună vecinătate dintre țările și partidele noastre vor 
cunoaște o dezvoltare pozitivă, în interesul popoarelor român și ungar, al 
cauzei socialismului, colaborării și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Realizările României, ilustrare a vocației
constructive și a hărniciei poporului român

— declarația conducătorului delegației parlamentare 
din Republica Costa Rica —

Marea sărbătoare a poporului prieten 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului MILOS JAKES
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia

• Tovarășului GUSTAV HUSAK
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Survolind teritoriul Republicii Socialiste Cehoslovace, vă adresez 
dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia 
și poporului cehoslovac prieten un salut tovărășesc și cele mai bune urări 
de succes in construcția socialistă din patria dumneavoastră.

Sint încredințat că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările și 
partidele noastre se vor dezvolta continuu, pe multiple planuri/, în interesul 
edificării orinduirii socialiste în România și Cehoslovacia, al cauzei colabo
rării și păcii in Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Vineri, la Complexul Muzeal O- 

radea a avut loc vernisajul expo
ziției de fotografii și afișe din 
R. S. Cehoslovacă, manifestare or
ganizată sub auspiciile Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste și 
Casei de Cultură a R. S, Ceho

tv
13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă
14.45 Săptfin.ina politică
15,00 Închiderea programului

cinema
O Un studio în căutarea unei vedete: 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Alo, aterizează străbunica : LU
MINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19
• Cucoana Chirița : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
O Martori dispăruți : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Sosesc păsările călătoare: COTRO- 
CENI (81 68 88) — 15; 17; 19
• Ciuleandra : VOLGA (79 71 26) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
O De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,30; 16; 19,15
© Oricare fată iubește un băiat : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19
6 Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• O farsă pentru cuscru : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Comisarul Cardone: STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
@ Omul de pe Bulevardul Capucini
lor: CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare): Titanic Vals —- 18; (sala
Amfiteatru): Drumul singurătății — 
18; (sala Atelier); Clovnii — 18

vremea
Prognoza meteorologică pentru in

tervalul 7 octombrie, ora 20 — 10 oc
tombrie, ora 20. in țară : Vremea se 
va Încălzi ușor, dar va deveni In ge
neral instabilă. Cerul se va înnora 
treptat, incepînd din vestul țării. Vor 
cădea ploi și sub formă de aversă, la 
început In regiunile vestice, apoi, 
treptat, și în restul teritoriului. Pon
derea ploilor va fi mal mare în sud- 
vestul țării, unde, po alocuri, cantită

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
CICLISM. Desfâșurată pe traseul 

Tg. Mureș — Alba Iulia, etapa a 
6-a a Turului ciclist al României a 
fost cîstigată Ia sprint de sportivul 
sovietic Iuri Amelkin, cronometrat 
pe 136 km în 3h 57’06”. Pe locu
rile următoare, in același timp cu 
Învingătorul, au sosit A. Osipov 
(U.R.S.S.). Z. Masion (Polonia) și 
C. Nicolae (România).

In clasamentul general individual 
se menține lider concurentul român 
Dănuț Catană. urmat la 8 secunde 
de Stelian Anton și la 9 secunde 
de Costel Popa. Pe locul 4. la 4’ 
se află S. Zarub’-n (U.R.S.S.).

Astăzi are loc etapa a '7-a. penul
tima. Alba Iulia — Sibiu — Că- 
limănești-Căciulata (142 km).

BASCHET. Rezultate înregistrate 
!n primul tur al ..Cupei campionilor 
europeni" la baschet masculin : Maes 
Malines — Partizan Tirana 113—64 ; 
Philips Milano — Benfica Lisabona 
92—73 ; Banik Prievidza — B. C. 
Taby (Suedia) 95—61 ; Steiner 

slovace la București, in cadrul „Zi
lelor culturii cehoslovace".

în imagini fotografice, fotomonta
je și afișe sint infățișate aspecte 
din realizările obținute în anii con
strucției socialiste de către poporul 
cehoslovac.

(Agerpres)

19,00 Telejurnal
19,30 Partid și țară — o unică' voință
19,45 Sub tricolor, sub roșu steag.

Versuri patriotice, revoluționare 
20,00 Toamnă românească. Emisiune 

literar-muzicală 
20,40 Film artistic. „Turneul44
22,05 Telejurnal
■22,15 Melodii îndrăgite

0 Filarmonica „George Enescu“ 
(xâ 68 75, Ateneul Roman) : Confluen
ța artelor. (Muzică-Literatură-Flas- 
iică). bpectacol realizat de Cristina 
Vasiliu. „CU MOZART PRIN VIL NA 
Șl FRAGA EPOCII SALE44. 14,30; 
„Comori camerale44. Stamic, Boccne- 
riui. Interpretează: Ioana ustafi-Dan- 
cu — violoncel, Manuela Stăncu- 
lescu-Nedelea — spinetă, Romeo 
Bold — vioară, Roaica Gavrila — 
violă, Dan Joițoiu — violoncel — 18; 
(sala Studio): „Treptele afirmării
artistice". liberia comandașu — 
pian. (Scarlatti, Beethoven, Schu
bert) — 17 ,
W Opera Română (13 18 57): Olan
dezul zburător — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Vă
duva veselă— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Noțiunea de fericire — 18; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44): Uriașii 
munților — 18
0 Teatrul Mic (14 70 81): Pluralul en
glezesc — 15; Amurgul burghez — 19
• Teatrul Mic (14 70 81): Dragă Joey
— 19
• Teatrul de comedie (16 64 60): 
Turnul de fildeș — 18
• Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru): Taifun — 18;-(sala Stu
dio) : Dansul morții — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Milionarul sărac — 18
© Teatrul satiric-muzical ,,C4 Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78): Varietăți 
pe portativ — 18
Q Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română44 (13 13 00): Meridiane folclo
rice — 18,30
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55): 
Uite-1, nu e — 9
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria): Aventurile Iui Plum-Plum
— 15
© Circul București (10 41 95): Ansam
blul de circ din China — 15,30 ; 19.

țile de apă pot depăși 20 litri pe me
tru pătrat in 24 de ore. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat, cu intensificări 
trecătoare din sector predominant 
sudic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 6 și 16 grade, mai scă
zute In prima roapte, iar cele maxime 
între 14 și 24 de grade. In București: 
Vremea se va încălzi ușor, dar va 
deveni treptat instabilă. Cerul, variabil 
la început, se va înnora și va ploua 
mal ales in a doua parte a intervalu
lui. Vintul va sufla slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 7 șl 11 grade, cele ma
xime între 20 și 24 de grade.

Bayreuth — Commodore (Olanda) 
97—79 ; Balkan Botevgrad — Kerav- 
nos Nicosia 84—75 : Csepel Buda
pesta — Stroitel Kiev 94—97.

FOTBAL. Comisia de disciplină a 
Uniunii Europene de Fotbal, întrunită 
la Ziirich, a hotărît ca echipa olan
deză Aiax Amsterdam să fie exclusă 
pe o perioadă de doi ani din com
petițiile europene intercluburi. Sanc
țiunea a fost aplicată ca urmare a 
incidentelor provocate de suporterii 
olandezi în timpul meciului disputat 
la Amsterdam în cadrul „Cupei 
U.E.F.A." intre Ajax și Austria 
Vlena, meci întrerupt în minutul 19 
al prelungirilor, la scorul de 1—1. 
cînd un suporter a aruncat în teren 
un obiect metalic care l-a lovit ne 
jucătorul austriac Franz Wolfarth. 
Totodată, s-a decis să se dea meci 
cistigat cu 3—0 formației Austria 
Vlena. calificată astfel în turul al 
doilea al competiției.

Echipa Aiax Amsterdam are drep
tul să înainteze apel pină la 9 oc
tombrie.

înainte de a părăsi Bucureștiul, 
delegația parlamentară din Republi
ca Costa Rica s-a întîlnit cu repre
zentanți ai presei române.

Conducătorul delegației, Anibal 
Gonzalez Barrantes, membru al bi
roului, prim-secretar al Adunării Le
gislative, și-a exprimat profunda 
satisfacție pentru onoarea de a 
fi fost primit de președintele 
Nicolae Ceaușescu. In cadrul între
vederii — a spus el — am avut cu 
președintele României convorbiri de 
o deosebită însemnătate. Țările noas
tre au puncte de vedere comune sau 
foarte apropiate în probleme privind 
dezarmarea nucleară și reducerea 
forțelor militare, instaurarea unui 
climat de pace și largă înțe
legere între popoare. Președintele 
Nicolae Ceaușescu se pronunță pen
tru eliminarea armelor nucleare în 
Europa și în lume. Inițiativele pre
ședintelui României privind pacea și 
dezarmarea, rezolvarea pe cale paș
nică, prin tratative, a tuturor dife
rendelor dintre state coincid cu po
ziția președintelui Republicii Costa 
Rica.

în cursul convorbirilor pe care 
le-am avut am discutat despre pace, 
democrație, despre independența e- 
conomică pe care a obținut-o Româ
nia, țara dumneavoastră fiind prac
tic prima națiune din lume care și-a 
achitat datoria externă. Aceasta per

SUCCESE ÎN
GIURGIU : Instalație 

realizată prin autouiilare
Acționind cu hotărire in spiritul 

sarcinilor și orientărilor formulate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, har
nicele colective de oameni ai mun
cii care activează în domeniile 
prospectării, forajului și extracției 
țițeiului din cadrul Schelei de Pro
ducție Petrolieră Clejani, județul 
Giurgiu, depun eforturi susținute 
pentru utilizarea cu maximum de 
eficiență a resurselor existente și 
descoperirea de noi rezerve utile, 
elaborarea de tehnologii moderne 
în vederea valorificării optime a 
zăcămintelor cu conținuturi utili
zabile mai scăzute ori situate in 
condiții grele de exploatare. Astfel, 
în cadrul programelor proprii de 
modernizare a producției, un grup 
de specialiști de la Schela de Fo
raj Bălăria a reușit să realizeze 
și să pună de curînd în funcțiune 
o instalație de probă a presiunii în 
burlanele de tubaj. Părțile compo
nente ale instalației sint realizate 
din resurse proprii, iar prin darea 
în exploatare a acesteia se reali
zează. anual, importante economii. 
(Ion Gaghii).

VASLUI : Producție fizică 
suplimentară

Situînd cu prioritate în centrul 
preocupărilor îndeplinirea ritmică, 
la toate sortimentele a producției 
fizice, colectivele de oameni ai 
muncii din întreprinderile indus
triale ale județului Vaslui obțin re
marcabile rezultate în îndeplinirea 
și depășirea acestui indicator eco
nomic, rezultate pe care le dedică 
marelui forum al comuniștilor ro
mâni, Congresul al XIV-lea al parti
dului. Astfel, în perioada care a 
trecut din acest an au fost reali
zate și livrate suplimentar econo
miei . naționale și la export peste 
5 500 rulmenți de diferite tipo-

DE LA DEPARTAMENTUL CĂILOR FERATE
După cum informează Departa

mentul căilor ferate din Ministerul 
Transporturilor si Telecomunicații
lor. in perioada 10 octombrie — 10 
noiembrie a.c.. datorită unor lucrări, 
trenul accelerat 523, pe distanta

Va informam despre:

Mobilă modernă, funcțională
Specialiștii centralelor și între

prinderilor de profil se preocupă 
de conceperea și realizarea de noi 
tipuri de mobilier modern, func
țional. Am aflat că acum e la 
modă mobila in culoarea mahonu- 
lui sau lemnului natur, mobila cu 
aplicații fine din lemn și mobila 
fără luciu. Dar tot atit de căutată 
este mobila cu furnir strălucitor, 
cu intarsii sau decorată cu sculp
turi florale.

Un raid prin cîteva magazine și 
expoziții cu vinzare de mobilier 
din Capitală avea să ne ofere sur
priza unui nomenclator nou, di
vers, modern. Iată, de pildă, la 
pavilionul „H“ din parcul Herăs
trău, care aparține întreprinde
rii de Reprezentare și Desface
re „Mobila" București, există o va
rietate de camere de zi și stu
diouri, de biblioteci, bucătării, 
dormitoare, de holuri și mic mo
bilier. Șeful acestei unități, Gheor
ghe Păun, fost maistru la Combi
natul de Industrializare a Lemnu
lui Pipera, prezintă și recomandă 
citeva tipuri de mobilă mată pen
tru că e mai ușor de întreținut 
decit mobila lucioasă cu poliester 
și este, în genere, demontabilă. 
fiind concepută cu o utilitate co
respunzătoare pentru fiecare gen 
de apartament și cu un design 
modern. Aflăm că foarte solicita
te sint dormitoarele, studiourile, 
camerele de tineret și bibliotecile 
„Prima" — realizate pe mahon, 
„Ceahlăul", executată în două va
riante. pe furnir de rășinoase la 
Piatra Neamț și pe furnir de fo
ioase la Botoșani, apoi camerele 
de tineret ..Felicia". „Filip" T 103/1 
și T 103'2 lucrate pe furnir de 
paltin, ultimele două realizate de 
C.P.L. — Timișoara cu paturi gli
sante, cu dulap și birou, cu două 
corpuri de bibliotecă și etajeră 
suspendată. Printre noutăți se 
numără și camerele de zi „Elza", 
„Botoșani" și „Bogdana", ai căror 
executanți sint meșteri ai între
prinderilor de resort din Gheor- 
gheni și Botoșani. Bibliotecile se 
remarcă prin dispunerea tronsoa

mite României să-și atingă obiecti
vele, telurile foarte înalte pe care 
și le-a propus.

împărtășind impresii din timpul 
vizitei, oaspetele a declarat : Am 
avut posibilitatea să cunosc o sea
mă de realizări ale poporului român, 
a cărui experiență importantă o vom 
transmite poporului costarican. în 
localitățile și unitățile vizitate ne-am 
putut da seama de dezvoltarea in
dustriei constructoare de mașini, de 
ritmul dinamic al construcției de 
locuințe, de producțiile mari din a- 
gricultură, precum și de frumuseți
le patriei dumneavoastră. Rezultatele 
strălucite obținute de România în 
domeniul tehnico-științific sint cu
noscute în Costa Rica, mulți stu- 
denți costaricani pregătindu-se în 
institutele de specialitate din țara 
dumneavoastră, ceea ce constituie un 
mare sprijin nentru ponorul nostru. 
Realizările obținute de România, 
prin eforturile întregului popor, prin 
munca sa, sint deosebit de impor
tante. Am vizitat centrul civic din 
Capitală, Metroul, Muzeul de Istorie 
al Republicii, precum si alte obiec
tive ce ilustrează vocația construc
tivă, hărnicia și priceperea poporu
lui român.

Pretutindeni, a subliniat vorbito
rul, am fost primiți cu multă căl
dură.

ECONOMIE
dimensiuni, utilaje pentru explorări 
geologice, foraj și exploatare sonde 
in valoare de 12 milioane lei, 520 
tone utilaje pentru metalurgie, 2 730 
mc prefabricate și panouri mari din 
beton armat pentru construcția de 
locuințe, 200 tone vată minerală și 
produse din vată, țesături, corpuri 
abrazive, încălțăminte și alte pro
duse realizate la un nivel ridicat, 
competitiv. Cu cele mai bune re
zultate în îndeplinirea și depășirea 
acestui indicator se prezintă pină 
acum întreprinderile de rulmenți 
din Bîrlad, „Textila" și de materiale 
izolatoare „Premi" din Vaslui, de 
încălțăminte „Hușeana", Fabrica de 
Utilaj Complex din Huși. (Petru 
Necula).

MUREȘ : Importante 
sporuri de producție

Puternic angajați în întrecerea 
socialistă ce se desfășoară pentru 
realizarea planului producției fizi
ce la fiecare sortiment, chimiștii, 
constructorii de mașini și lucră
torii din celelalte ramuri ale in
dustriei județului Mureș au obți
nut importante sporuri de produc
ție. Astfel, prin aplicarea unor va
loroase inițiative muncitorești și 
^transpunerea' operativă în viață a 
măsurilor de organizare și moder
nizare a producției, ei au realizat, 
în perioada care a trecut din a- 
cest an. în plus față de sarci
nile de plan, peste 30 000 tone în
grășăminte chimice cu fosfor și po
tasiu, 23 260 tone amoniac de sinte
ză, 3 035 metri cubi prefabricate din 
beton armat, mobilier din lemn în 
valoare de 32 milioane lei, 540 000 
bucăți cărămizi și blocuri cerami
ce. 220 000 metri pătrați furnire 
estetice, precum și mașini și uti
laje pentru industria ușoară și alte 
produse utile economiei naționale. 
Totodată, energeticienii mureșeni 
au realizat suplimentar 344 mili
oane kWh energie electrică. 
(Gheorghe Giurgiu).

București — Suceava (cu vagoane 
directe pentru Botoșani) va pleca din 
Gara de Nord la ora 13,52 (in loc 
de 11,15) și va sosi la ora 20,17 (res
pectiv. 21,04 la Botoșani).

(Agerpres)

nelor fiind prevăzute cu dulapuri 
cu una sau două uși, prin furniru- 
rile din fag hăituit și mahon, prin 
deosebita lor funcționalitate. Fi
rește. un apartament bine pus la 
punct, dincolo de acest mobilier 
modern și la zi. are nevoie de 
bucătărie și mic mobilier. Iată 
două tipuri de bucătării, „85/2“ și 
„Covasna", executate de Combi
natul de Prelucrare a Lemnului 
Gheorgheni pe melamină, din 
lemn masiv de fag, cu corpuri 
suspendate cu două sau trei uși, 
cu corp înălțat, masă și scaune, 
mască pentru chiuvetă, al doilea 
tip beneficiind și de porțiuni furni
ruite cu fag. Printre produsele re
cent lansate sint bucătăriile „Pan- 
seluța", „Lore" și „Diana" reali
zate de combinatele de prelucra
re a lemnului din Bihor și Bis- 
trița-Năsăud. Mobilier pentru ho
luri, nou și modern, realizează 
combinatele de profil din Oradea, 
Drobeta-Turnu Severin, Pipera- 
București și unitatea „Relaxa“-Mi- 
zil. Este vorba de canapele, in ge
nere de cite trei locuri, extensibile, 
și de cite două fotolii. Străbătînd 
și alte unități de profil din Capi
tală. am întîlnit noi creații ale a- 
cestui an. precum bibliotecile 
„Romb", „Violeta", ,.Linda", rea
lizări ale unor combinate și între
prinderi din București și Gheor
gheni, dormitoarele „Mălina" și 
„Dina" de ia întreprinderile de 
resort din Tulcea și Nehoiu, am
bele destinate tinerilor și care se 
disting prin eleganța ansamblului.

Aproape că nu există unitate de 
desfacere a mobilierului din Ca- 
piială și din întreaga tară unde să 
nu întilnești un produs nou. înce- 
pind, să zicem, cu ultimele tipuri 
de cuiere pină la somptuoasele su
fragerii. Mobilierul se află la dis
poziția cumpărătorilor, care și-l 
pot procura din unitățile comer
țului de stat și din expozițiile cu 
vinzare, potrivit gustului și pre
ferințelor fiecăruia.

Marta CUIBUS

Se împlinesc astăzi patru de
cenii de la evenimentul de insem- 
nătate istorică pe care l-a consti
tuit întemeierea Republicii Demo
crate Germane. încununînd lupta 
îndelungată a proletariatului, a 
forțelor înaintate, progresiste, în 
frunte cu comuniștii, împotriva 
exploatării și asupririi de clasă, a 
fascismului și imperialismului, 
memorabilul act politic de la 7 
octombrie 1949 a marcat apariția 
primului stat al muncitorilor și ță
ranilor pe pămint german. Prin 
crearea R.D. Germane s-a procla
mat solemn hotărîrea de a se eli
mina din rădăcini fascismul, de a 
se păși cu consecvență pe drumul 
muncii pașnice, al făuririi unei 
orînduiri noi, superioare — socia
lismul.

In perioada care a trecut de la 
întemeierea R.D. Germane, clasa 
muncitoare, în alianță cu țărăni
mea și intelectualitatea legată de 
popor, acționind sub conducerea 
încercată a Partidului Socialist 
Unit din Germania, a înfăptuit 
uriașe transformări revoluționare, 
o vastă operă de construcție, de- 
monstrind capacitatea de creație a 
unui popor eliberat de exploatare, 
liber și stăpin pe soarta sa. Un 
moment important in istoria țării 
l-a constituit Congresul al VIII-lea 
al P.S.U.G., din 1971, care a deschis 
o nouă etapă, deosebit da rodnică 
în activizarea întregii vieți econo- 
mico-sociale.

Invingind imense greutăți cauza
te de distrugerile războiului, R.D. 
Germană a devenit un stat socia
list cu o economie puternică și în 
continuă dezvoltare, cu o știință și 
cultură înfloritoare. Prin construi
rea unei industrii de prim rang, 
cuprinzînd toate ramurile produc
ției moderne, ea realizează în pre
zent. in numai trei săptămîni, echi
valentul producției din anul în
temeierii republicii, afirmindu-se 
printre națiunile cele mai dezvol
tate din punct de vedere economic. 
Știința și tehnica au devenit pirghii 
tot mai eficiente ale dezvoltării 
intensive a industriei, întregul spor 
al producției realizîndu-se prin 
creșterea productivității muncii. 
Agricultura socialistă. îmbinind 
experiența țărănimii cu cuceririle 
științei și tehnicii, se caracterizea
ză, de asemenea, printr-o înaltă 
productivitate.

Expresia sintetică a realizărilor 
economice ale R.D. Germane o 
constituie creșterea de zece ori a 
venitului național. în ultimele 
două decenii, aproape zece milioa
ne de cetățeni au beneficiat de lo
cuințe noi sau modernizate, preco- 
nizîndu-se ca anul viitor problema 
locuințelor, ca problemă socială, să 
fie rezolvată. La rîndul lor. cu- 
noscînd o dezvoltare puternică. în- 
vățămîntul și cultura se afirmă ca 
factori tot mai importanți ai pro
gresului întregii vieți sociale. Pe 
aceste trainice temelii a crescut 
continuu nivelul de trai, material 
și șpiritual, al întregului ponor, 

înfăptuirile de seamă ale R.D. 
Germane în toate domeniile vieții 
sociale, asigurarea unei vieți demne 
pentru toți oamenii muncii, de la 
orașe și de la sate, sint convingă
toare mărturii ale superiorități] 
noii orînduiri. punind în evidență 
și mai puternic adevărul că numai 
socialismul creează condițiile unei 
vieți libere și prospere pentru toți 
cetățenii, pentru întregul popor.

Cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a întemeierii Republicii De
mocrate Germane, președintele Ma
rii Adunări ' Naționale și ministrul 
afacerilor externe au trimis tele
grame de felicitare președintelui Ca-

Sub semnul modernizării și eficienței
...încă la începutul anilor ’70, în 

plin centrul Berlinului — ce să 
mai spunem de Dresda ! — privi
rea vizitatorului era dureros obtu
rată de imense cimpuri de ruine, 
între care tronau ici-colo resturi 
de pereți afumați, purtind urmele 
obuzelor. Acum, din vasta piață, 
in mijlocul căreia tronează săgea
ta turnului televiziunii, caut cu pri
virea acele sinistre locuri. Nu le 
mai găsesc. Dr. ing. Gunther Stahn, 
șeful biroului de arhitectură al 
Berlinului, ne atrage atenția că 
ceea ce se vede acum, între malul 
riului Spree și clădirea vechii pri
mării, este „Nikolaiviertel", ansam
blul reconstruit in bună parte ai
doma construcției de odinioară, pe 
losul unde este atestată, din ve
chime, inima orașului Berlin. în 
centrul acestui ansamblu este 
azi un centru de expoziție al 
muzeului berlinez, Mărkisches Mu
seum. In sălile sale sint prezentate 
documente datînd din vremuri de 
demult, dovezi ale primelor urme 
ale existenței umane în acest spa
țiu, precum și cele mai proaspete 
ilustrări ale prezentului socialist. 
Strălucitor în noua haină pe care 
a îmbrăcat-o, „Nikolaiviertel" re
prezintă un ingenios amestec între 
vechea ambianță a burgului și ele
ganta confortului modern, asigurat 
de dotările specifice epocii noas
tre. Dr. Giinther Ștahn, cîștigăto- 
rul concursului organizat pentru 
reconstruirea acestui spațiu istoric 
berlinez. subliniază că s-a străduit 
nu numai ca aici să dăinuie peste 
timp acest original monument ar
hitectonic. ci să realizeze un an
samblu, care să răspundă pe de
plin și exigentelor actuale ale oar 
menilor. „Personal sint convins că, 
printr-un efort de imaginație și 
cu o mare doză de simțire pentru 
spiritul locurilor, se poate răspun
de satisfăcător vieții actuale, păs- 
trînd structurile istorice". Așa a 
renăscut, parcă și mai frumoasă, 
una dintre cele mai cunoscute pie
țe europene — Piața Academiei, 
cu monumentala Schauspielhaus. 
transformată într-o mare sală de 
concert, cu Domul francez si Domul 
german. Așa a renăscut în anii a- 
cestui deceniu și opera din Dresda 
— ..Opera lui Semper", cum mai 
este numită, considerată de mulți 
drept cea mai frumoasă sală de 
operă din lume.

Ceea ce surprinde plăcut pe vi
zitatorul străin, profund impresio
nat de extraordinarul efort de con
strucție șl reconstrucție în care se 
află angaiată întreaga țară, este 
grija manifestă a conducerii parti
dului și statului pentru păstrarea 
tuturor structurilor istorice expri

Acționind consecvent în spiritul 
devizei : „De pe pămint german să- 
nu mai pornească niciodată război", 
după care se călăuzește din pri
mele zile ale întemeierii sale, țara 
prietenă desfășoară, totodată, o 
intensă activitate constructivă pe 
arena internațională, pentru dezar
mare, pentru înfăptuirea securității 
în Europa, pentru destindere și 
colaborare. Prin transpunerea în 
viață a amplelor programe de dez
voltare economico-socială, prin 
orientările sale de perspectivă 
vizind dezvoltarea multilaterală a 
noii orînduiri, prin politica externă 
pe care o promovează, R.D. Ger
mană se afirmă ca un puternic 
factor al socialismului și păcii.

Poporul R.D. Germane scrutează, 
în același timp, cu încredere vi
itorul. In procesul de pregătire a 
celui de-al XII-lea Congres al 
P.S.U.G., convocat pentru primă
vara anului viitor, se cristalizează 
sarcinile puse în fața partidului de 
actuala perioadă, precum și obiec
tivele ce urmează a fi realizate în 
cincinalul următor și in perspecti
va anului 2000, îmbinîndu-se orga
nic continuitatea și înnoirea ope
rei de făurire a socialismului. In 
activitatea sa, P.S.U.G. se bazează 
pe principiile și valorile esențiale 
ale socialismului științific — dez
voltarea proprietății socialiste asu
pra principalelor mijloace de pro
ducție, consolidarea permanentă a 
rolului conducător al partidului și 
stringerea legăturilor sale cu ma
sele populare, adîncirea și perfec
tionarea democrației socialiste —. 
acționind pentru aplicarea crea
toare a legităților generale la con
dițiile concrete din R.D.G. Formu- 
lind concepția fundamentală după 
care se călăuzește P.S.U.G., to
varășul Erich Honecker a arătat : 
„Nu vom pierde niciodată din 
vedere obiectivul nostru : construi
rea in continuare și perfecționarea 
societății socialiste dezvoltate. Ne 
vom orienta întotdeauna spre ceea 
ce este nou și nu ne vom abate de 
Ia calea pe care am pornit, ci vom 
păși cu consecvență înainte. Aceas
ta este esența unității dia’ectice 
dintre continuitate și înnoire".

Locul central in politica actuală 
și de perspectivă a partidului îl 
ocupă asigurarea, în continuare, a 
dezvoltării dinamice a economiei 
naționale, pe baza introducerii tot 
mai largi a celor mai noi cuceriri 
ale revoluției tehnico-științifice. 
avîndu-se mereu în vedere ca acest 
proces să se realizeze în condițiile 
asigurării de locuri de muncă pen
tru toți cețățenii.

Bucurîndu-se sincer de realiză
rile remarcabile ale poporului 
prieten al R.D. Germane in con
strucția socialistă, poporul român 
încearcă, in același timp, sentimen
te de satisfacție pentru relațiile 
strînse de prietenie și colaborare 
ce s-au statornicit și se dezvoltă 
între țările noastre — relații ca 
intre tovarăși de clasă, de muncă 
și de luptă pentru înfăptuirea 
acelorași nobile idealuri. Așa cufn 
se știe, România a salutat cu 
căldură întemeierea statului oame
nilor muncii germani. Raporturile 
de solidaritate dintre cele două țări 
și-au găsit expresia în încheierea 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistentă mutuală, în declarați
ile comune semnate la nivel inalt. 
O elocventă mărturie a solidarității 
României cu R.D. Germană a con

TELEGRAME
merei Populare a R.D.G. și minis
trului afacerilor externe al acestei 
țări.

Cu aceeași ocazie. Consiliul Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, alte instituții cen

mate în ipostazele lor cele mai di
verse, mergînd pină la ceea ce 
poate fi socotit că a ținut cindva 
de detaliul cotidian. Te duce spre 
o asemenea convingere o șimplă 
vizită pe „Sofienen Strasse" sau 
„Husemann Strasse", modeste arte
re berlineze ce arată azi exact ca 
acum 60—70 sau o sută de ani. For
ma de manifestare a vieții locuito
rilor acestor străduțe este, intr-a
devăr, din altă lume, conținutul 
însă aparține acestui timp prin tot 
ceea ce semnifică confort modern.

De la începutul anilor ’70, după 
Congresul al VIII-lea al P.S.U.G., 
cuvintele modernizare și recon
strucție se aplică și operației de 
conservare a fondului locativ da- 
tind din perioada antebelică, care 
a reușit să supraviețuiască infer
nului celui de-al doilea război

Note de drum 
din R. D. Germana

mondial. După cum preciza dr. ing. 
G. Stahn, dacă substanța construc
tivă a vechilor cartiere ale orașe
lor este cit de cit intactă, ele sint 
trezite la o nouă viață.

A construi, a moderniza — sint 
imperativele timpului pe pămintul 
R.D. Germane. Asemenea preocu
pări le-am găsit mereu prezente 
in toate discuțiile pe care le-am 
avut in mari unități industriale, 
cum ar fi, bunăoară, Combinatul 
pentru construcția de instalații de 
automatizare din Berlin sau Com
binatul „Robotron" din Dresda. In 
aceste citadele ale economiei R.D. 
Germane, prin intermediul că
rora sint promovate cele mai noi 
cuceriri ale progresului tehnic con
temporan în întreaga economie, cu- 
vîntul de ordine care sincronizează 
energia a zeci de mii de oameni ai 
muncii este tinerea pasului cu cele 
mai noi cuceriri in materie pe plan 
mondial. Sigfried Sporer, secretarul 
de partid al întreprinderii berlineze, 
precizează că mai bine de 70 la 
sută din producția acestei unități 
are încorporată în ea microelectro
nică sau că zeci și zeci de roboți 
lucrează deja pe fluxurile de fa
bricație, că sute de locuri de mun
că. in proiectare și fabricație, sint 
asistate de calculator. Calitatea 
înaltă a produselor asigură posibi
litatea ca aproximativ 70 la sută 
din producție să meargă la export. 
„E greu să intri pe piață, dar și 
mai greu este apoi să te menții — 
subliniază interlocutorul. De aceea, 
nu ne lăsăm amăgiți de succesul 

stituit-o totodată poziția fermă a 
tării noastre în sprijinul recunoaș
terii R.D.G. de către toate statele, 
pe baza dreptului internațional. In 
același spirit, România, condam- 
nind cu fermitate amestecul în 
treburile interne ale altor țări, 
tentativele forțelor imperialiste de 
a destabiliza situația din unele țâri 
socialiste, a denunțat acțiunile pro
vocatoare întreprinse in ultimul 
timp împotriva R.D. Germane. 
Prin glasul președintelui 
Nicolae Ceaușescu, România și-a 
exprimat solidaritatea deplină cu 
poporul R.D. Germene, stat prieten 
și aliat, care înfăptuiește pe pă- 
mîntul patriei sale mărețele obiec
tive formulate de întemeietorii so
cialismului științific.

Relațiile de colaborare dintre 
România și R.D. Germană au cu
noscut o evoluție mereu ascenden
tă. Rolul hotăritor în dezvoltarea 
acestor raporturi l-au avut șl îl au 
legăturile de prietenie dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Unit din Germania, 
lntilnirile și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Erich Honecker, care au 
impulsionat puternic conlucrarea 
reciproc avantajoasă, i-au deschis 
noi perspective. Referindu-se la 
dezvoltarea colaborării dintre 
România și R.D.G.. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a arătat : 
„Apreciem stadiul inalt al acestor 
relații și dorim ca ele să se dez
volte necontenit, să se afirme toi 
mai puternic ca un exemplu de re
lații intre state socialiste prieiene, 
care conlucrează activ pentru edi
ficarea noii orînduiri, pentru pro
gres și pace în lume !“. La rîndul 
său. tovarășul ERICH HONECKER 
a declarat : „Pe drept cuvint pu
tem spune că relațiile de prietenie 
dintre Republica Democrată Ger
mană și Republica Socialistă Româ
nia s-au ridicat la un nivel înalt 
și că se află în continuă dezvol
tare. Colaborarea dintre cele două 
partide și prietenia popoarelor 
noastre se dezvoltă în favoarea 
ambelor țări".

în ansamblul acestor relații, un 
loc deosebit il are colaborarea eco
nomică. Din 1960 pină în , prezent, 
schimburile de mărfuri au crescut 
de peste 12 ori. Crește, totodată, 
ponderea cooperării șl specializării 
în producție, cărora le revin circa 
40 la sută din totalul schimburilor, 
aceste legături fiind deosebit de 
strînse în ramuri purtătoare de 
progres tehnic.

România și R.D. Germană lîși în
tăresc, de asemenea, colaborarea 
pe plan internațional, împreună cu 
celelalte țări socialiste, cu forțele 
progresiste de pretutindeni, acțio- 
nînd pentru înfăptuirea dezarmă
rii, in primul rind a celei nucleare, 
pentru reglementarea pe cale paș
nică, prin tratative a problemelor 
litigioase dintre state, pentru in
staurarea în Europa 1 și'in' lume a 
unui climat de destindere; 'securi
tate,. înțelegere și cooperate. Este 
convingerea âmbeltîr' popoare că 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare multila
terală dintre România și R.D. Ger
mană constituie o importantă con
tribuție la înfăptuirea programelor 
economico-sociale ale celor două 
țări, corespunzător intereselor lor 
fundamentale, intereselor generale 
ale socialismului, păcii și pro
gresului in întreaga lume.

trale si organizații de masă din tara 
noastră au trimis, de asemenea, te
legrame de felicitare instituțiilor și 
organizațiilor similare din R.D, Ger
mană.

de moment și gindul nostru este 
mereu la ceea ce trebuie făcut 
pentru modernizarea continuă a 
produselor noastre, ca și mîine să 
fie la fel de competitive și de ce 
nu chiar fără rivali !“

Același gînd, al asigurării com
petitivității realizate prin continua 
racordare la noul științific și teh
nic îi preocupă și pe cei de la 
„Robotron". Ing. W. Kurka, direc
torul general al combinatului, atră
gea atenția că, prin folosirea cir
cuitului integrat de un megabit, 
capacitatea de memorare a calcu
latorului de 32 biți, produs de fir
ma „Robotron", crește de șapte 
ori, volumul calculatorului micșo- 
rindu-se cu o treime ; „miniaturi
zarea produselor ne preocupă în 
cel mai înalt grad" — sublinia in
terlocutorul.

Creșterea performantelor produ
selor este pusă în directă legătură 
cu necesitatea reducerii drastice a 
consumurilor materiale și energe
tice. tendință pregnantă azi în eco
nomia R.D. Germane, exemplar 
ilustrată de dr. ing. W. Wappke, 
director general adjunct al combi
natului „Narva" din Berlin, uni
tate specializată in producția de 
tehnică pentru iluminat, ce între
ține largi relații de cooperare în 
producție cu numeroase unități 
din țara noastră: „Romlux" — Tîr- 
goviște, „Electrotimiș‘1 din Timi
șoara, „Electrometal" și „Sinte- 
rom“ din Cluj-Napoca, „Steaua e- 
lectrică" din Fieni. El preciza că 
preocuparea majoră, esențială a 
colectivelor din cele 14 unități care 
intră în alcătuirea combinatului 
este înlocuirea producției de lămpi 
convenționale cu cea de lămpi 
compacte, in componența cărora e- 
lectronica este „suverană". Un a- 
semenea produs modern, principial 
nou, asigură aceeași luminozitate 
cu un consum de energie electrică 
de 6 ori mai mic decit al lămpilor 
convenționale. în plus, are o du
rată de funcționare de 5 000—6 000 
de ore. față de numai 800—1 000 ore 
in cazul lămpilor convenționale.

A construi, a moderniza, a eco
nomisi — imperative ale acestui 
timp — sint identificate concret pe 
pămintul R.D. Germane. în anii so
cialismului, în această țară în care 
muncitorii, țăranii și intelectualii 
decid intr-o firească armonie asu
pra înfățișării lumii pe care singuri 
o gindesc și o făuresc, nu există 
comunitate omenească, indiferent 
care i-ar fi uneltele specifice ale 
muncii, în care cele trei impera
tive să nu fie trăite în deplina lor 
unitate.

Ioan ERHAN



NAȚIUNILE UNITE:

Dezbaterile din Adunarea Generală a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — in plenara Adunării Generale a 

O.N.U. continuă dezbaterile de politică generală.
Ministrul afacerilor externe ai 

Indiei, Narasimha Rao, a subliniat 
că se impune cu necesitate desfășu
rarea de tratative in vederea lichi
dării armelor nucleare. El a reamin
tit inițiativa țării sale, prezentată 
de primul-ministru, Rajiv Gandhi_, 
în legătură cu imperativul lichidării 
armelor nucleare pină in anul 2010. 
Vorbitorul a lansat un apel tuturor 
statelor posesoare de arme nucleare 
de a iniția negocieri in acest scop. 
Narasimha Rao a relevat importanța 
creșterii rolului organizației Națiu
nilor Unite în soluționarea stărilor 
conflictuale, cu precădere conflictele 
regionale.

Ministrul angolez al afacerilor 
externe. Pedro de Castro Van Du- 
nem. a arătat. între altele, că tara 
sa a dat dovadă de bunăvoință si 
încredere în căutarea de soluții ne
gociate la starea conflictuală in
ternă. semnînd. la 22 iunie, la Gba- 
dolite. în Zair, un acord de încetare 
a focului cu forțele Unita. El a 
menționat că ulterior semnării acor
dului. totuși au fost semnalate ..ac
țiuni teroriste si propagandistice, 
declarații ostile la adresa guvernului 
legitim angolez, ca și o serie de aju
toare străine acordate forțelor 
Unita". Cu toate acestea, guvernul 
angolez va continua să-si respecte 
angajamentele luate si să acționeze 
pentru normalizarea situației din 
tară si din regiune, a spus Pedro 
de Castro Van Dunem.

Ministrul afacerilor externe al 
Tanzaniei, Benjamin Mkapa, a 
chemat toate țările să-și unească 
eforturile pentru edificarea unei noi 
ordini economice internaționale în 
vederea progresului rapid și continuu 
al țărilor în curs de dezvoltare, al 
întregii omeniri, ceea ce ar contribui 
la menținerea unei păci stabile și 
sigure în lume. Referindu-se la evo
luțiile din Africa australă, vorbito
rul s-a pronunțat pentru eradicarea 
sistemului de apartheid din R.S.A., 
a cerut eliberarea tuturor deținuților 
.politici din închisorile sud-africane, 
respectarea drepturilor populației 
majoritare din această țară, și a 
subliniat necesitatea respectării pla
nului O.N.U. privind accesul Nami
biei la independență.

Preîntîmpinarea si eliminarea pe
ricolului unei catastrofe nucleare 
constituie o sarcină majoră a con
temporaneității — a declarat minis
trul vietnamez de externe. Nguyen 
Dy Nien. El a subliniat importanța 
interzicerii tuturor experiențelor nu
cleare. eliminării armelor chimice si 
continuării eforturilor pentru redu
cerea armelor conventionale si con
solidarea păcii ne plan international. 
evidentiindî11'- totodată. - hecesitatăa 
unirii eforturilor țărilor în curs de 
dezvoltare pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
adincirea cooperării egala între 
state.

REUNIUNEA COMITETULUI 
I DIRECTOR AL COMITETULUI 

INTERNATIONAL AUSCHWITZ, 
I care s-a desfășurat la Frankfurt pe 

Main. în R.F.G.. a analizat activi
tatea acestui organism internațio
nal in perioada precedentă și a 

{stabilit sarcini pentru activitatea 
viitoare privind lupta pentru pace, 
dezarmare. împotriva manifestări- 

Ilor neonazismului. neofașcismului, 
antisemitismului, terorismului și 
rasismului. Din tara noastră a 

I participat, din partea Comitetului
Foștilor Luptători si Veteranilor de 
Război împotriva Fascismului. Sau- 
ward Sanda, membru al Comitetu- 

Ilui Director al Comitetului Inter
național Auschwitz.

EXPOZIȚIE DE PICTURA. în 
I orașul finlandez Naantali a fost 
• inaugurată o expoziție de pictură 

contemporană românească înfăți- 
Isind citeva dintre valoroasele cre

ații ale unor cunoscuti pictori din 
tara noastră. Cuvintul inaugural a 

If ost rostit de prof. Lauri Lindgren, 
prorectorul Universității din 
Turku.

| SEARA CULTURALA ROMA- 
I NEASCA ÎN SUEDIA. La bi

blioteca de stat din orașul suedez 
■ Norrtaelje a fost organizată o 
I „seară culturală românească", sub 

auspiciile Asociației de prietenie 
. Suedia-România. Cu acest prilej a 
I fost deschisă o expoziție documen- 
' tară de fotografii, de carte si ar

tizanat si a fost prezentat un re- 
| citai de muzică populară româ-
1 nească pe versuri de Mihai Emi

nes cu.
CONVORBIRI CHTNO-LAOTIE-

* NE. La Beijing au avut loc convor
biri intre Li Peng, premierul Con- 

| siliului de Stat al R.P. Chineze, și 
i Kaysone Phomvihane. președin

tele Consiliului de Miniștri al 
1R.D.P. Laos, secretarul general al 

C.C. al P.P.R. Laoțian. Cele două 
părți au reliefat semnificațiile dia- 
logului chino-laoțian in contextul 

i reluării și promovării relațiilor 
I bilaterale. S-a subliniat, de ase

menea, că dezvoltarea legăturilor 
[dintre cele două țări va contribui 

la un climat de pace in Asia și 
Pacific.

DECLARAȚIE. în cadrul unei
1 conferințe de presă ținute la New 

York, președintele Ciprului, Ghior- 
I ghios Vassiliou. s-a pronunțat 
I pentru continuarea convorbirilor.

Ministrul de externe al Nepalului 
Shailendra Kumar Upadmyay, a re
liefat condițiile specifice dificile ale 
țării sale, Poziția geografică specia
lă a Nepalului, cu relief muntos 
accidentat și fără ieșire la mare, 
greutățile întimpinate în transport 
și aprovizionare, dificultățile apărute 
în urma calamităților naturale care 
distrug suprafețe însemnate de

Ambalajul transparent al 
doctrinelor destabilizării

Nu de mult, la sediul N.A.T.O. de 
la Bruxelles și sub egida acestei or
ganizații, s-a desfășurat reuniunea 
unor politologi care și-au propus să 
discute despre prezentul și viitorul 
alianței atlantice. Tonul dezbaterilor 
a fost dominat de cererea de a se 
opera o „deplasare de accent", în 
sensul de a se acorda mai multă a- 
tenție aspectelor politice. O intenție 
salutară, s-ar putea spune, necesi
tatea ca dimensiunea militară a ce
lor două pacte existente în Europa 
să se estompeze in favoarea celei 
politice, pentru a se realiza astfel 
o apropiere treptată intre cele două 
părți ale continentului și a se 
risipi norii neîncrederii reciproce 
fiind de mult reclamată de spiritele 
lucide. Numai că lucrurile nu stau 
tocmai așa. de vreme ce „schimba
rea de accent" vizează nu crearea 
unei ambianțe de încredere, nu o 
mai bună înțelegere între țările eu
ropene aparținind celor două alianțe, 
ci cu totul alte scopuri.

într-adevăr, din opiniile partici- 
panților s-a desprins concluzia că 
N.A.T.O. ar trebui să se transforme, 
nici mai mult, nici mai puțiri. in
tr-un „centru care să propage virtu
țile economiei de piață și ale plura
lismului politic", să promoveze in 
general „valorile civilizației occiden
tale". să devină un for „care să 
joace rolul de catalizator", care să 
încurajeze și să stimuleze în Europa 
răsăriteană măsuri de renunțare la 
cuceririle socialiste, întoarcerea la' 
formele de proprietate privată speci
fice orânduirii capitaliste, cu toate 
consecințele nefaste adiacente — ex
ploatare, inechități, șomaj pe scară 
largă, inflație, criză. Adică tot ati- 
tea „valori ale civilizației occiden
tale", alături de altele ca demagogia 
politică, discriminările de tot soiul, 
corupția, violența, criminalitatea, fe
nomene curente in lumea capitalu
lui, pe care odinioară le-au cunoscut 
și popoarele țărilor socialiste și de 
care s-au despărțit definitiv o dată 
cu trecerea Ia o nouă orînduire.

S-ar putea obiecta că cei ce au 
făcut aceste „recomandări" nu dețin 
funcții oficiale și că. deci, aserțiu
nile lor au mai mult un caracter 
abstract, speculativ, ceea ce nu este 
adevărat. Pentru că ele sint formu
late pe fundalul unor declarații și 
luări de poziție ale unor factori din 
cei mai autorizați ai alianței atlan
tice. Chiar în aceste zile? secretarul 
general al alianței, Manfred Woer- 
ner, s-a făcut purtătorul de cuvînt 
al opiniei că N.A.T.O. trebuie să 
devină un „instrument al mutațiilor 
politice din Europa". Ecouri ale unor 

păduri și culturi șl deteriorează me
diul înconjurător fac dificilă dezvol
tarea națională fără un sprijin in
ternațional real și echitabil, fără 
situarea cu drepturi egale a Nepalu
lui in rîndul celorlalte state membre 
ale Națiunilor Unite — a precizat 
ministrul nepalez.

A sosit timpul ca Organizația Na
țiunilor Unite să organizeze un 
dialog constructiv între țările cre
ditoare și cele debitoare pentru so
luționarea efectivă a problemei da
toriilor externe — a declarat David 
Coore, ministrul afacerilor externe 
și comerțului exterior al Jamaicăi. 
Criza datoriei externe se află la ori
ginea creșterii economice negative și 
a declinului veniturilor pe locuitor, 
afectînd grav nivelul educației, ali
mentației, al sănătății populației, al 
locuințelor puse la dispoziția oame
nilor. Vorbitorul a declarat că, în 
ultimii trei ani, totalul datoriilor 
externe a sporit de la 1152 miliarde 
dolari la 1 320 miliarde, iar transfe
rul net de resurse de la cele mai 
îndatorate 17 țări spre cele credi
toare s-a cifrat la 31,1 miliarde 
dolari.

Irakul dorește să stabilească cu 
Iranul o pace cuprinzătoare și du
rabilă pe baza Rezoluției 598 a Con
siliului de Securitate al O.N.U.. a 
declarat. în discursul său. Tariq 
Aziz, vicepremier si ministru irakian 
de externe. Vorbitorul a arătat că 
tara sa nu poate accepta nici un fel 
de măsuri sau planuri parțiale care 
ar duce la perpetuarea situației nici 
stare de război, nici pace în Golf, 
relevînd că este necesară începerea 
de negocieri directe irakiano-irani- 
ene. sub auspiciile secretarului ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar. Tariq Aziz a subliniat, pe 
de altă parte, că este necesar ca 
Iranul să îndeplinească planul se
cretarului general al O.N.U. cu pri
vire la schimbul de prizonieri si să 
pună în libertate prizonierii de răz
boi irakieni.

Ministrul de stat pentru probleme
le externe al Emiratelor Arabe 
Unite, Abdullah A-Nauimi, eviden
țiind că toate statele din regiune 
sînt interesate în restabilirea păcii 
în Golf, a adresat Iranului și Iraku
lui apelul de a-și soluționa conflic
tul prin negocieri cuprinzătoare de 
pace. Abordind problematica Orien
tului Mijlociu, vorbitorul a eviden
țiat necesitatea convocării unei con
ferințe internaționale de pace în 
regiune, cu participarea tuturor păr
ților interesate, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Paleștinei.

Povara tot mai grea a datoriei 
externe, proliferarea măsurilor co
merciale protecționiste și obstacole
le multiple in calea transferului de 
tehnologie continuă să blocheze 
accesul la dezvoltare al țărilor afri
cane și, în general, al țărilor în curs 
de dezvoltare — a subliniat, în 
cuvîntul său, reprezentantul Maurita- 
niei. Situația acestor țări continuă 
să se deterioreze in pofida eforturi
lor și a programelor întreprinse de 
guvernele lor, ducînd la mărirea 
decalajului față de statele industria
lizate. a precizat vorbitorul, adăugind 
că se impune convocarea unei con
ferințe internaționale pentru soluțio
narea problemei datoriei externe 
africane.

asemenea poziții răzbat și din decla
rațiile altor oficialități ale Pactului 
atlantic, ale căror intenții devin tot 
mai transparente.

Practic, ceea ce se preconizează 
echivalează cu instituționalizarea, 
pur și. simplu, a dreptului de ames
tec in treburile altor țări, a îndem
nurilor și încercărilor de a le im
pune pe diverse căi, inclusiv prin 
fluturarea unor iluzorii „ajutoare" 
financiare, „reforme" politice, eco
nomice sau .ideologice profund străi
ne intereselor popoarelor respective, 
dar întru totul convenabile interese
lor și telurilor hegemonice ale anu
mitor puteri occidentale. Departe de 
a vesti o schimbare în bine, dimpo
trivă, o asemenea orientare înseamnă 
o întoarcere la vremurile de ingheț 
ale „războiului rece".

Dacă acesta este sensul — profund 
negativ — al „deplasării de accent", 
la aplicarea căreia de fapt s-a și tre
cut, nu înseamnă că latura militară 
este „neglijată". Conducerea N.A.T.O. 
a declarat răspicat că nu intențio
nează cituși de puțin să renunțe la 
„doctrina descurajării nucleare". 
Acum, potrivit unei propuneri a co
mandantului suprem al forțelor 
atlantice din Europa, generalul Ga
vin, s-ar putea deduce că N.A.T.O.

SPANIA:

Mișcarea revendicativă 
în ecuația electorală

Cu opt luni mai devreme fată de 
termenul normal, spaniolii sint con- 
vocati la urne la sfirsitul acestei 
luni (29 octombrie) pentru a alege o 
nouă componentă a Cortes-urilor. 
parlamentul bicameral. Anticiparea 
plutea in aer după succesul expre
siv al Partidului Socialist Muncito
resc Spaniol, de guvernămint. in 
alegerile din iunie pentru parlamen
tul vest-eurooean si anunțarea ei 
devenise doar o chestiune de timp. 
Scopul acestei opțiuni a premierului 
Felipe Gonzalez a fost de la început 
limpede : folosirea „momentului" 
politic prielnic P.S.M.S. pentru a 
Încerca să-si revalideze, a treia oară 
consecutiv, majoritatea absolută, spre 
a putea proceda apoi mai în voie la 
o impopulară reajustare economică.

Avind „avantajul terenului", socia
liștii spanioli se arată foarte siguri 
de victorie si. de fapt, aproape toa-

beijing: Manifestare festivă
consacrată marcării celei de-a 40-a aniversări a stabilirii 

relațiilor diplomatice româno-chineze
BEIJING 6 (Agerpres). — în ca

drul acțiunilor consacrate marcării 
celei de-a 40-a aniversări a stabili
rii relațiilor diplomatice româno-chi
neze. la Beijing a fost organizată o 
manifestare festivă. Au fost evocate, 
cu acest prilej, evoluția ascendentă a 
relațiilor de strînsă prietenie, colabo
rare si solidaritate militantă dintre 
partidele, țările si popoarele noastre, 
în decursul celor patru decenii, 
sprijinul reciproc în lupta pentru 
înfăptuirea în România și China a 
idealurilor socialismului si comunis
mului. pentru cauza păcii si colabo
rării in întreaga lume.

A fost subliniat rolul hotărîtor al 
înțelegerilor realizate în cadrul întîl- 
nirilor și convorbirilor Ia nivel înalt

U.N.C.T.A.D:—instrument important in negocierile privind 
problemele cooperării internaționale 

Reuniunea specială de la Geneva
GENEVA 6 (Agerpres). — în ca

drul unei reuniuni speciale, la Ge
neva a fost marcată aniversarea a 
25 de ani de la crearea Conferinței 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.).

Cu acest prilej a fost pusă in 
evidentă importanta acestei organi
zații cu caracter universal pentru 
îmbunătățirea relațiilor economice 
internaționale prin așezarea lor pe 
baze mai juste și echitabile, pentru 
asigurarea creșterii comerțului mon
dial sl a dezvoltării economico-socî- 
ale. cu deosebire în țările în curs 
de dezvoltare. Totodată, au fost sub
liniate o serie de realizări obținute 
în cadrul U.N.C.T.A.D.. între care 
contribuția la formularea de prin
cipii noi care să stea la baza rela
țiilor economice internaționale, con
sfințite ulterior de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. prin Carta dreptu
rilor si îndatoririlor economice ale 
statelor. Declarația si Programul de 
acțiune privind instaurarea noii or
dini economice Internationale, pre-

★
GENEVA 6 (Agerpres). — „Un 

astfel de climat favorabil pentru a 
începe solutionarea problemelor ță
rilor în curs de dezvoltare nu a 
existat in trecut, dar. în pofida aces
tei situații, nu s-a întreprins nici o 
măsură în această direcție" — a de
clarat noul președinte al Conferinței 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare ■ (U.N.C.T.A.D.). Oscar 
Rojas, la deschiderea lucrărilor ac-

In sprijinul limitării armamentelor 
și sporirii încrederii

BERLIN 8 (Agerpres). . R.D. 
Germană este dispusă in orice mo
ment să discute cu; factorii politici 
deJ răspundere din R.F.G. cu pri
vire la măsuri vizînd dezarmarea 
sau limitarea armamentelor, evi
dențiază Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G., 
într-o scrisoare adresată lui Klaus 
Beisiegel. secretarul general al „So
cietății germane pentru pace — Ad
versarii uniți ai războiului" — in
formează agenția A.D.N. (Cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani de la 
declanșarea celui de-al doilea război 
mondial. K. Beisiegel a trimis scri
sori lui Erich Honecker și lui 
Helmut Kohl, cancelarul R.F.G., in 
care le cerea să contribuie la reali

nu înțelege să renunțe nici la arma
mentul convențional, în ciuda acor
dului ce pare a se profila Ia nego
cierile de la Viena în acest dome
niu. Propunerea vizează, în ultimă 
instanță, eludarea prevederilor unui 
asemenea eventual acord, in sensul 
că armamentul de tipul cel mai mo
dern (și deci mai distrugător 1) să nu 
fie retras sau distrus, ci „redistri
buit" în sinul alianței, respectiv țări
le care nu dispun în momentul de 
față de un asemenea armament să 
îl primească, renunțînd in schimb Ia 
armamentul lor învechit. Altfel spus, 
formal să se opereze unele reduceri, 
dar în realitate puterea de distru
gere a armelor convenționale să ră- 
minâ aceeași...

„Doctrina amestecului instituționa- 
lizat" apare, astfel, alături de cea a 
„descurajării nucleare" și a „redis
tribuirii armamentului convențional", 
ca parte integrantă a unei strategii 
profund destabilizatoare. Nici una 
dintre ele nu reprezintă, în defini
tiv. ceva nou. ci toate sint, în egală 
măsură, tributare vechiului mod de 
gindire politică și militară. Există 
azi pe plan mondial o preocupare 
crescîndă față de poluarea mediului 
înconjurător, se adoptă diferite mă
suri pentru a i se înlătura său li
mita efectele. A sosit timpul să se 
manifeste o atitudine cel puțin la 
fel de hotărîtă și pentru curmarea 
factorilor poluanți ai climatului in
ternațional, a riscurilor grave pe care 
persistența lor le implică.

Romulus CAPLESCU

te previziunile comentatorilor nu 
fac decît să le confirme optimismul. 
Nu victoria ca atare ar ridica În
trebări. ci doar amploarea ei. mai 
precis caracterul ei absolut sau 
relativ.

Pină la deschiderea oficială a 
campaniei electorale a mai rămas o 
săptămină. dar. cum se petrece de 
fiecare dată, competiția a si început, 
cu toate ingredientele ei.

Justificind anticiparea alegerilor, 
premierul Gonzalez arăta că este ne
voie de un guvern proaspăt „le
gitimat la urne" pentru a se putea 
face fată problemelor ce se pun în 
perspectivă apropiată în ce privește 
adincirea integrării in cadrul Comu
nității Economice Europene si mai 
ales adaptarea la „biata unică" pre
conizată pentru 1993. în mod con
cret. proiectata reajustare economi
că. spune premieruL are în vedere 

româno-chineze. în vederea asigură
rii unei dezvoltări susținute a ra
porturilor bilaterale în toate dome
niile.

La acțiunea festivă au participat 
Zhen Tuobin. ministrul relațiilor 
economice și comerțului exterior. 
Tian Zengpei. adjunct a ministrului 
afacerilor externe, general-locotenent 
Zhou Keyu. locțiitor al șefului Direc
ției Generale Politice a Armatei 
Populare Chineze de Eliberare. Li 
Qiang. președintele Asociației de 
Prietenie China—România, alte per
soane oficiale.

Au fost, de asemenea, prezent! 
ambasadorul României la Beijing, 
Angelo Miculescu. membri ai am
basadei.

cum si în strategiile internaționale 
ale deceniilor O.N.U. pentru dez
voltare.

în mesajul pe care l-a adresat 
reuniunii. secretarul general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, a 
arătat, că ..de la crearea sa. 
U.N.C.T.A.D. a fost o. sursă de in
spirație pentru dialogul asupra dez
voltării si un instrument important 
în deliberările si negocierile inter- 
guvernamentale privind problemele 
cooperării economice internaționale". 
Secretarul general al U.N.C.T.A.D.. 
Kenneth Dazie. a subliniat că iși 
menține pe deplin valabilitatea telul 
fundamental pentru care a fost 
creată această organizație, egre vi
zează o economie mondială sănă
toasă. stabilă si echitabilă. în care 
sporirea comerțului mondial să fie 
în folosul tuturor țărilor, in special 
al celor rămase în urmă, și in care 
țările in curs de dezvoltare să-si 
poată stabili singure calea dezvol
tării lor economico-sociale.

★
tualei sesiuni a organizației, de la 
Geneva.

Dezbaterile actualei sesiuni a 
U.N.C.T.A.D.. creată in urmă cu 25 
de ani. constituie aproape o repetare 
a problemelor aflate pe agenda ce
lor din sesiunile anterioare, ca si a 
celor discutate cu prilejul recentei 
Adunări a Băncii Mondiale (B.I.R.D.) 
si Fondului Monetar Internațional 
(F.M.I.).

zarea unor pași efectivi în favoarea 
păcii). în răspunsul său, secretarul 
general al C.C. ăl- P.S.U.G. relevă 
necesitatea depășirii pericolului de 
război, sporirii încrederii și înain
tării pe calea spre o lume fără 
arme. R.D.G. — subliniază E. Honec
ker — se pronunță pentru elimi
narea tuturor mijloacelor de duce
re a Unui război, pentru limitarea 
armamentelor și dezarmare, pentru 
eliminarea tuturor armelor ofensive 
pină in anul 2000. inclusiv a celor 
nucleare. Totodată. Erich Honecker 
enumeră o serie de măsuri adop
tate de R.D.G. la începutul acestui 
an privind reducerea unilaterală a 
efectivelor forțelor armate și a 
cheltuielilor militare.

înlăturarea dezechilibrului între 
creșterea economică de 5 la sută pe 
an. în condițiile creșterii consumu
lui cu 8 la sută, diferență care se 
reflectă negativ asupra inflației (de 
peste 7 la sută). Recrudescenta in
flației. alături de o considerabilă 
creștere a deficitului comercial, ar 
face necesare, spun oficialitățile, 
unele măsuri hotărite de corectare.

Problema este în fond aceea de a 
adapta economia spaniolă la exigen
tele decurgind din apartenența ei Ia 
Piața comună. Qr. cum adaptarea 
are inevitabil un preț, chestiunea 
este cum anume se repartizează el 
sub raport social. De altfel, proiec
tata creare a Pieței unice veșt-eu- 
rooene ridică serioase întrebări si in 
alte țări ale C.E.E.. avind în vedere 
unele consecințe economice si socia
le îndeosebi pentru cele mai puțin 
dezvoltate.

în jurul acestei probleme continuă 
să existe puternice divergente între 
guvern si sindicate. De fapt, dialogul 
cu sindicatele se află în criză de Ia 
începutul acestui an. observîndu-se 
în schimb o apropiere între cele 
două mari centrale (Uniunea Gene
rală a Oamenilor Muncii, de tendin
ță socialistă, si Comisiile Muncito
rești. de tendință comunistă), care, 
acum citeva luni, au organizat îm
preună o grevă generală. Ambele 
sindjeate susțin ferm punctul de ve
dere că păturilor majoritare le re
vine un sacrificiu prea mare din 
„efortul national", că în tară șo
majul afectează totuși circa 2,7 mi
lioane de oameni, inclusiv un milion 
si jumătate de tineri, că sărăcia cu
prinde întregi categorii sociale — 
pensionari, funcționari de stat, mun
citori si populația din mediul rural.

Era de așteptat, desigur, ca evolu
țiile din Piața comună să impună 
Spaniei o suită de transformări teh- 
nico-economice menite să sporească 
eficienta industriei in general si să 
propulseze unele ramuri cu șanse 
mai mari în competiția vest-euro- 
peană. Intrarea Spaniei. începind de 
la 1 iunie a.c.. in sistemul monetar 
vest-european a pus pe tapet în 
mod si mai presant desfășurarea 
unor acțiuni politico-institutionale si 
economico-sociale oe linia integrării. 
Elementul oarecum nou intervenit a 
fost poziția tranșantă adoptată la 
dialogul cu sindicatele, inclusiv pro- 
vdcarea unei rupturi intre guvernul 
socialist si centrala sindicală de 
aceeași orientare.

Se știe că în întreaga perioadă de 
tranziție politică problemele sociale 
au fost rezolvate in Spania după un 
model de concertare între sindicate, 
patroni si guvern, ne baza consen
sului si a preocupării pentru buna 
desfășurare a procesului democra
tic. La ora actuală, un asemenea 
model de soluționare nu mai func
ționează. O recunoaște chiar gu
vernul. cînd iși afirmă dorința de a 
găsi o nouă cale de dialog pentru a

ORIENTUL MIJLOCIU
o Contacte polltico-diploma- 
tlce • In sprijinul luptei po

porului palestinian
RIAD 6 (Agerpres). — Ministrul 

afacerilor externe al Siriei. Farouk 
Al-Sharaa. a sosit in orașul saudit 
Taif. Convorbirile ne care le va avea 
oaspetele sirian cu omologul său 
saudit. prințul Saud Al-Faisal. vor 
fi consacrate tuturor aspectelor cri
zei libaneze si eforturilor arabe 
orientate spre solutionarea acesteia.

CAIRO 6 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului. Hosni Mubarak, a 
reafirmat disponibilitatea sa de a se 
întîlni cu primul-ministru al Israe
lului. Yitzhak Shamir, transmite 
agenția M.E.N.A. într-o declarație 
făcută ziariștilor, el a relevat că în
trevederea poate avea loc imediat 
ce vor fi create premise temeinice 
pentru ca o astfel de întîlnire să 
se soldeze cu rezultate pozitive și să 
contribuie la reducerea deosebirilor 
de vederi.

RABAT 6 (Agerpres). — La Casa
blanca s-au încheiat lucrările celui 
de-al XI-lea Congres al Uniunii eco
nomiștilor arabi. în comunicatul final 
este subliniată necesitatea sprijinirii 
luptei poporului palestinian și de a 
se acționa pentru instaurarea unei 
păci cuprinzătoare și durabile între 
Iran și Irak. Documentul salută, de 
asemenea, eforturile întreprinse de' 
Comitetul tripartit al Ligii Arabe 
pentru materializarea hotărîrilor ulti
mei conferințe arabe extraordinare la 
nivel înalt. Participants au adoptat 
mai multe rezoluții care cheamă la 
elaborarea unei strategii economice 
comune arabe și a unei reforme a 
economiei în lumina schimbărilor care 
au loc la scară internațională.

„Acțiunile agresive 

ale traficanților de droguri 
se repercutează negativ 

asupra instituțiilor politice 
latino-americane " 
declarație comună 

venezueleano-columbiană
CARACAS 6 (Agerpres). — Pre

ședinții Venezuelei si Columbiei, 
Carlos Andres Perez, și, respectiv, 
Virgilio Barco, reuniți în localitatea 
venezueleană Urena, au semnat o 
declarație comună cu privire la re
activarea măsurilor întreprinse de o 
comisie mixtă pentru prevenirea, 
controlul si combaterea traficului ili
cit de droguri. Potrivit documentu
lui. evoluția ultimelor evenimente 
din America Latină a devenit deo
sebit de îngrijorătoare, ca urmare a 
acțiunilor toț mai agresive ale tra- 
ficantilor de stupefiante. Această 
situație — se subliniază în declara
ție — se repercutează negativ asupra 
instituțiilor politice de pe continent, 
asuprș viitorului democrației si sis
temului economico-social al regiunii, 
transmite agenția Prensa Latina.

BOGOTA 6 (Agerpres). — Pre
ședintele Columbiei. Virgilio Barco, 
a procedat la o remaniere parțială 
a guvernului, numind noi titulari la 
departamentele de interne, justiției 
și comunicațiilor. Noii membri ai ca
binetului sînt Carlos Lemos Sim
monds (interne). Roberto Salazar 
Munrique (justitie) si Enrique Da- 
kies Rincon (comunicații). Funcția 
de ministru al relațiilor externe îi 
revine în continuare lui Julio Lon
don Paredes.
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ajunge la înțelegere, dar fără a 
afecta proiectele din sfera econo
miei. Principalul argument al sindi
catelor este că proiectele în cauză 
pot fi propulsate foarte bine dacă 
sint puși să plătească mai mult cei 
ce cîstigă mai mult.

Ce-i drept, economia spaniolă se 
dezvoltă intr-un ritm superior me
diei vest-europene. insă prețul so
cial. apreciază comentatorii, se dove
dește mult prea înalt, de unde și 
starea de tensiune pe care acest lu
cru o generează. Sindicatele au pro
mis o „toamnă fierbinte" dacă gu
vernul nu face cunoscute măsurile 
de austeritate' înainte de alegeri si 
se nare că există deja indicii ale 
pregătirilor pentru acțiuni revendi
cative de amploare. Un lider sin
dical spaniol, participant la dezbateri 
televizate ne tema nivelului de trai, 
se întreba ce folos au muncitorii că 
venitul mediu pe locuitor în tara lor 
este de aproape opt mii de dolari, 
dacă ei nu au cu ce să-si plătească 
chiriile...

Deși frontul social pare să fie în 
momentul de fată preocuparea cea 
mai mare a Partidului Socialist și a 
guvernului, evoluția frontului politic 
este si ea de natură să-i inspire anu
mite precauții. Este adevărat că 
Partidul Popular, de dreapta, prin
cipala formațiune a opozitiet a ob
ținut la scrutinul din iunie numai 
21,4 la sută din voturi (față de 39,5 
ale socialiștilor), dar acest partid a 
desemnat recent drept candidat la 
președinția guvernului un politician 
ambițios. Jose Maria Aznar, și totul 
indică faptul că liderii partidului 
văd in apropiatul scrutin un prilej, 
de redresare. Or. în cazul unei ma
jorități relative a socialiștilor. Parti
dul Popular ar putea încerca o 
alianță cu unele partide locale din 
Catalonia si Tara Bascilor pentru 
alcătuirea unei coaliții guvernamen
tale. Asemenea calcule sint socotite 
în prezent „pur teoretice", dar ele au 
de acum circulație în rindul celor 
ce elaborează strategia politică a 
P.S.M.S. Cu atit mai mult cu cît 
Centrul Democratic si Social (al fos
tului premier Adolfo Suarez) și-a 
propus să recupereze pierderile 
(drastice) de Ia ultimul scrutin. în 
timp ce coaliția Stingă Unită (re
unind Partidul Comunist. Partidul 
Acțiunea Socialistă. Partidul Stingă 
Republicană si personalități politice 
independente) se află angajate in
tr-un proces de sporire a influenței 
sale politice.

Pe scurt, competiția electorală 
pentru socialiștii spanioli nu se 
anunță chiar o simplă promenadă 
autumnală, deși șansele lor nu sint 
în genere puse la îndoială. Dacă 
există totuși o neliniște pentru ei. 
aceasta vine în primul rind de Ia 
posibilitatea ca tensiunile sociale să 
întunece orizontul electoral.

Vaslle OROS

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR

Stimați tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează partlclpan- 

ților la Congresul Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, tuturor comuniș
tilor unguri un salut tovărășesc, împreună cu urări de succes în desfășu
rarea congresului dumneavoastră.

Urăm participanților la congres ca, prin hotărârile pe care le vor adopta, 
să asigure întărirea unității partidului, pe baza principiilor socialismului 
științific, efeșterea rolului său în dezvoltarea in continuare a țării dumnea
voastră pe calea socialismului, a ridicării continue a bunăstării materiale șî 
spirituale a întregului popor.

Ne exprimăm și cu acest prilej speranța că prin eforturi comune — 
acționînd pe baza principiilor socialismului, ale egalității în drepturi, res
pectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc — vom face ca raporturile de prietenie șl 
colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Socia
list Ungar, dintre România si Ungaria să se dezvolte continuu și în viitor, 
spre binele și în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei socialismului, 
păcii și colaborării internaționale.

Cu salutări tovărășești,
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Deschiderea lucrărilor Congresului al XlV-lea al P.M.S.U.
BUDAPESTA 6 (Agerpres). — La 

Budapesta s-au deschis lucrările Con
gresului al XlV-lea al P.M.S.U. La 
congres participă 1256 de delegați. 
— relatează agenția M.T.I.

Ordinea de zi a congresului prevede 
prezentarea și dezbateri pe marginea

Convorbiri sovieto-cubaneze
HAVANA 6 (Agerpres). — Minis

trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Eduard Sevardnadze. și-a încheiat 
vizita in Cuba. în cursul vizitei a 
avut convorbiri cu Fidel Castro Ruz, 
nrim-secretar al C.C. al P. C. din 
Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Cubei. Au fost abordate aspecte ale

Dezarmare — dezvoltare 
Seminar african la Bamako

BAMAKO 6 (Agerpres). — în ca
pitala statului african Mali s-au 
desfășurat lucrările unui seminar 
african consacrat problemelor dez
armării și dezvoltării. în acest ca
dru s-a subliniat necesitatea a- 
profundării procesului dezarmării și 
Întronării unui climat trainic de

în lumea capitalului

Plaga șomajului se extinde
• Val de concedieri In industria microelectronică nord- 
americană • Creste numărul șomerilor pe termen lung 

în Berlinul occidental
WASHINGTON 6 (Agerpres). — 

înăsprirea concurentei în industria 
microelectronică din S.U.A. s-a sol
dat cu o serie de măsuri de rațio
nalizare. care au dus la noi conce
dieri in masă în acest sector, infor
mează agenția A.D.N. Astfel, firma 
Unisys a anuntat zilele acestea con
cedierea a aproximativ 8 000 de sa- 
lariati. Un val de concedieri a fost 
anuntat si Ia firma de computere 
Cray. în ultimele zile, cursul acțiu
nilor unor firme de microelectronică 
a scăzut simțitor la bursa din New 
York.

BERLINUL OCCIDENTAL 6 
(Agerpres). — „Cel care a fost timp 
de peste un an șomer nu mai are 
nici o șansă să-si găsească o' sluj
bă" — a declarat un funcționar al 
Oficiului forțelor de muncă din 
Berlinul occidental, citat de agenția 
A.D.N. în ultimii ani. numărul șo
merilor pe termen lung a crescut 
enorm în acest oraș, a arătat eL 
precizînd că in situația cea mai grea 

AGENȚIILE DE PRESA
W - pe scurt

Raportului Comitetului Central, De- 
clarației-Program și Statutului parti
dului.

Lucrările Congresului al XlV-lea al 
P.M.S.U. au fost deschise de Rezsij 
Nyers, președintele partidului.

stadiului actual si perspectivelor re
lațiilor pe multiple planuri între 
cele două țări, o serie de problem© 
ale actualității politice internațio
nale. O atenție deosebită a fost acotȚ 
dată situației din America Centrală!, 
căilor de soluționare a conflictului 
din regiune, relațiilor dintre Cuba si 
Statele Unite.

pace. Totodată, participants au n- 
dresat comunității internaționale 
chemarea de a acționa și mai pu
ternic pentru eliminarea apartheidu- 
Iui din R.S.A. și asigurarea inde
pendenței Namibiei, pentru ca a- 
cest teritoriu să devină un stat de
mocratic. multirasial.

se află șomerii ne termen lung din 
categoriile de virstă intre 45—50 de 
ani.

în general, șomajul de lungă du
rată duce la pierderea calificării sL 
in consecință, la ieșirea din compe
tiția pentru un eventual post — dacă 
se ivește. “J

BONN 8 (Agerpres). — Președintele 
Uniunii sindicatelor vest-germane, 
Ernst Breit, a relevat necesitatea de 
a se acorda o atentie sporită pro
blemei șomajului de masă în R. F. 
Germania. în cadrul unui interviu, 
el a arătat.. între altele, că presa si 
celelalte mijloace de informare în 
masă ar trebui să se ocupe mai mult 
de cei care nu au un loc de muncă. 
Declarind că ignorarea problemei 
șomajului este o trăsătură caracte
ristică a politicii vest-germane. li
derul sindical a pus accentul pe 
faptul că neabordarea dificultăților 
cu care se confruntă o mare masă 
de oameni nu duce si la dispariția 
problemei înseși.
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sub auspiciile secretarului general I 
al O.N.U., consacrate soluționării | 
problemei cipriote. Este timpul să 
fie găsită o soluție, a arătat el, > 
subliniind că dificultățile exis- I 
tente in această privință pot $1 ' 
trebuie să fie depășite.

LA HAVANA s-a anunțat ofi- I 
cial constituirea Misiunii de ob
servatori pentru procesul de deco- ■ 
lonizare din Namibia. Măsura a I 
fost luată în conformitate cu Re- 1 
zoluția 455 a O.N.U. privind Na
mibia și cu acordurile de pace pri- I 
vind sud-vestul Africii.

CONSTITUIRE. La Port-au- . 
Prince a luat ființă frontul de opo- . 
zitie al tortelor democratice popu
lare. din care fac parte 30 de for
mațiuni politice. între care si Par- I 
tidul Unificat al Comuniștilor I 
Haitieni.

LA PARIS se desfășoară lucră- I 
rile Consiliului Executiv al Orga- • 
nizației Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură I 
(UNESCO). Directorul general al 1 
organizației, Federico Mayor Zara
goza, a abordat aspecte ale preo- I 
cupărilor actuale ale organizației, I 
inclusiv cele de ordin administra
tiv. Lucrările reuniunii se vor în- i 
cheia la 13 octombrie.

CELE MAI SĂRACE REGIUNI , 
DIN C.E.E. Potrivit indicatorilor I 
economici, intre care produsul in- I 
tern brut (P.I.B.), precum și rata 
șomajului, regiunile mai sărace din | 
C.E.E. sint Grecia, Irlanda. Portu- | 
galia, partea de sud a Italiei, întin
se zone din Spania, Corsica și de- . 
partamentele franceze de peste . 
mări, precum și provincia britanică ’ 
Irlanda de Nord. în aceste zone 
trăiesc aproximativ 110 milioane | 
persoane, ceea ce reprezintă aproa- I 
pe jumătate din populația totală a 
celor 12 țări membre ale Pieței i 
comune.

DESCOPERIRE ARHEOLOGICA. 
Arheologii greci au scos la lumină, I 
in apropierea insulei Dokos, două I 
ancore din piatră si citeva visle, 
găsite pe epava unui vas antic, I 
care atestă că vechii eleni se ocu- | 
pau cu comerțul maritim incă in 
anii 2 500—1900 i.e.n. Oamenii de . 
știință apreciază că obiectele des- I 
coperite sint cele mâi vechi de • 
acest gen. avind o importantă ma
joră pentru studierea respectivei I 
perioade istorice.
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