
i

SALA . 
D E 

LECTURĂ

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJI-VĂf

ORGAN Al COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Anul LIX Nr. 14 667 Duminică 8 octombrie 1989 6 PAGINI - 50 BANI

Cu priilejul festivităților consacrate celei de-a 40-a

aniversări a întemeierii R. D. Germane

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit și a 
avut convorbiri, simbătă, cu tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat, Guvernului Re
publicii Socialiste România, al po
porului român și al său personal, to
varășului Erich Honecker, Comitetu
lui Central al P.S.U.G., Consiliului de 
Stat. Consiliului de Miniștri și po
porului Republicii Democrate Ger
mane un salut cordial și călduroase 
felicitări, cu prilejul aniversării a 
patru decenii de la întemeierea R.D. 
Germane, precum și urări de noi și 
importante succese in înfăptuirea 
hotărî rilor Congresului al XI-lea al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, in edificarea societății socialiste 
dezvoltate.

Tovarășul Erich Honecker a mul
țumit cordial pentru salutările și 
urările ce i-au fost transmise și a

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a asistat la parada militară și a participat la recepția organizată
cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a intemeierii R.D. Germane

/

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, aflat la Berlin 
pentru a participa la festivitățile or
ganizate cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a intemeierii Republicii 
Democrate Germane, a asistat, 
simbătă, 7 octombrie, la parada mi-

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a participat, 
simbătă. la recepția oferită de Co
mitetul Central al Partidului So
cialist Unit din Germania. Consiliul 
de Stat. Consiliul de Miniștri, Con
siliul Național al Frontului Națio-

Adunări și conferințe de dări de seamă și alegeri

celui de-al XIV-lea 
Partidului Comunist 

apreciat că participarea 
Nicolae Ceaușescu la 
prilejuite de cea de-a

țări, 
con- 
sub-

adresat, Ia rîndul său, comuniștilor 
români, tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră urări de mari succese in 
întimplnarea 
Congres al 
Român. S-a 
tovarășului 
festivitățile
40-a aniversare a R.D.G. reprezintă 
o expresie a nivelului înalt al rela
țiilor de prietenie și colaborare tovă
rășească dintre cele două partide, 
state și popoare.

în cadrul întilniirii. cei doi condu
cători de partid și de stat s-au in
format reciproc despre mersul con
strucției socialiste in cele două 
despre realizările obținute în 
sttucția noii orinduiri. Au fost 
liniate cu satisfacție raporturile de 
strînsă prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, care. 
Tratatului de prietenie, 
și asistență mutuală, al 
lor și înțelegerilor la 
cunosc o dezvoltare continuă. A fost 
exprimată dorința comună de a se 
acționa pentru extinderea si mai 
puternică a relațiilor bilaterale — 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific și in alte sfere de activi- 

în spiritul 
colaborare 

convorbiri- 
nivel înalt.

litară din capitala R. D. Germane, 
în tribuna din Karl Marx Alee au 

luat loc tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele Consiliu
lui de Stat al R.D. Germane, ceilalți 
membri ai conducerii de partid și 
de stat a Republicii Democrate 

★
nai ale R.D. Germane, cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a înte
meierii Republicii Democrate Ger
mane.

In marea sală a Palatului Repu
blicii din Piața Marx-Engels au fost 
prezenți tovarășul Erich Honecker, 
alti membri ai conducerii de partid 
și de stat a Republicii Democrate 

tovarășul 
întreținut 
Honecker,

R.D. Ger-

UNITATEA DINTRE PARTID SI POPOR
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit.

intîlni tovarășul
Nicolae Ceaușescu și a subliniat 
aprecierea deosebită de car» M

Salem El-Beida, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Yemenit.

Secretarul general al C.C. al P.S. 
simbătă, la Berlin, cit tovarășul Aii . Yemenit a exprimat satisfacția de

țațe — pentru ridicarea lor la un 
nivel superior, astfel ca ele să se 
afirme tot mai puternic ca un exem
plu de conlucrare rodnică între două 
țări socialiste angajate cu toate for
țele în edificarea noii orinduiri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Erich Honecker au avut, 
de asemenea, un schimb de păreri 
în probleme actuale ale vieții politice 
mondiale, și îndeosebi ale mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, ale socialismului. în gene
ral. S-a subliniat că P.C.R. și 
P.S.U.G. se pronunță cu toată hotă
rirea pentru dezvoltarea și perfec
ționarea socialismului, pe baza prin
cipiilor marxist-leniniste, ale socia
lismului științific, potrivit condi
țiilor concrete din fiecare țară.

în acest cadru, a foșt subliniată 
necesitatea întăririi colaborării si 
solidarității dintre țările socialiste, 
dintre partidele comuniste și munci
torești. S-a apreciat, totodată, că în 
actualele împrejurări internaționale, 
cind s-au intensificat acțiunile 
cercurilor imperialiste împotriva 
socialismului, se impune să se adop
te o poziție fermă, hotărîtă, de res
pingere a amestecului în treburile 
interne ale țărilor socialiste, in 
scopul destabilizării situației- din

Germane și șefii unor delegații de 
peste hotare.

Se afla, de asemenea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. alături de to
varășii din conducerea de partid și 
de'stat a R.D. Germane și șefii unor 
delegații de peste hotare.

Erau prezenți veterani ai mișcării 
comuniste și muncitorești, activiști

★
Germane, reprezentanți ai organiza
țiilor de masă și obștești, veterani 
ai mișcării comuniste și muncito
rești. fruntași în producție, oameni 
de știință și cultură.

Au luat parte delegațiile străine 
aflate la Berlin pentru a participa 
la festivitățile prilejuite de marea 

aceste țări șl din întreaga lume. 
S-a subliniat că aceste activități ale 
imperialismului sînt în totală con
tradicție cu principiile dreptului in
ternațional, cu interesele păcii șl 
destinderii.

A fost evidențiată necesitatea în
tăririi colaborării și solidarității din
tre țările socialiste, partidele comu
niste și muncitorești, dintre toate 
forțele progresiste din lume în lupta 
pentru afirmarea unei politici noi pe 
arena internațională, care să exclu
dă sub orice formă amestecul în tre
burile interne ale altor state, să asi
gure soluționarea problemelor grave 
ce preocupă omenirea.

Pornind de la identitatea de pozi
ții și aprecieri ale celor două țări și 
partide cu privire la căile de 
soluționare a marilor probleme 
ale vieții internaționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich 
Honecker au reafirmat hotărirea Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Democrate Germane, a Parti
dului Comunist Român și Partidului 
Socialist Unit din Germania de a-și 
aduce și în viitor o contribuție ac
tivă la realizarea neabătută a poli
ticii de dezarmare și destindere, de 
pace și colaborare internațională.

de partid si de stat, conducători ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
personalități ale vieții științifice și 
culturale, oameni ai muncii, fruntași 
in , producție, numeroși oaspeți de 
peste hotare, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Berlin, ata
șați militari și corespondenți ai pre
sei străine.

★

sărbătoare a poporului ' 
mane.

în timpul recepției. 
Nicolae Ceaușescu s-a 
cordial cu tovarășul Erich 
cu alti tovarăși din conducerea de 
partid și de stat a R.D. Germane, 
cu conducătorii unor delegații parti
cipante la evenimentul sărbătorit.

î'

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

secretar general al Partidului 
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a revenit sim- 
bătă seara in Capitală de la Berlin, 
unde a participat la festivitățile pri
lejuite de împlinirea a 40 de ani de 
la întemeierea Republicii Democrate 
Germane.

*■

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a int.lnit, 
simbătă, la Berlin, cu tovarășul To- 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
s-a întîlnit cu tovarășul Aii Salem El-Beida
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dor Jivkov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Todor Jivkov și-au mani
festat satisfacția de a se reintilnf
(Continuare în pu~. a V-a)
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Exigentă sporită în finalizarea

fiecărui obiectiv de
volume mari de 
de pămint, lu
de hidroizolații. 
acordăm adop-

investiție

ale Partidului Comunist 
impun realizarea, la cote 

superioare, a nrogramu- 
investiții stabilit. fo- 

eficientă a fondurilor a-

RECOLTAREA ȘI iNSĂMlNȚĂRILE 
-încheiate la timp, în cele mai bune condiții!

Prelucrarea
legumelor - ia pas ca cerMe cwrete âi fiecare unitate 
a stringerea Itrg „As^Jaju^xpșamțntarea '.griului.
în/județul ARGEȘ, ritmul de lucru K

la recoltarea și 
cultivate pe < 
crescut mult 
acum au fost 
produse dintr-un ..__ _ _ ______
tone. în principal se recoltează to
matele, varza și ardeiul. Comanda
mentul județean pentru agricultură 
a stabilit in acest sens măsuri con- 

; crete. îneît, in ritm cu recoltarea, 
produsele să fie livrate piețelor de 
desfacere din județ și întreprinde- 

i riior de industrializare din Topolo- 
veni și Băiculești. In acest scop, au 

; fost concentrate mai multe forțe 
; manuale și mecanice, au fost procu

rate mai multe ambalaje.
Urmărim concret la Asociația Le

gumicolă din Topoloveni — pro
ducător important de legume din ju
deț — cum se desfășoară activita
tea de recoltare și livrare a legu
melor. Pe traseul parcurs prin 10 
ferme ale unității am fost martorii 
unei ample activități ce permite ca 
in maxim o săptămină să se în
cheie culesul cu un avans de 15 
zile, față de anul trecut. Zilnic se 
află în cînjp, din zori și pînă se inse
rează. 1 000 de culegători — în ma
joritate cetățeni ai orașului Topo
loveni și ai comunelor limitrofe Că- 
linești și Leordemi. De la directorul 
asociației, inginerul Ion Gherghina, 
am aflat că planul a fost îndeplinit 
și depășit la majoritatea sortimen
telor. Sucoesul se datorează în prin
cipal angajării întregii culturi in 
acord global, măsură ce a stimulat 
puternic cultivatorii, aceștia desfă- 
șurînd_ lucrări de bună calitate și 
asigurind o îngrijire corespunză
toare a plantelor. Ne-au fost furni
zate și exemple concrete : Florian 

; Anastasescu, șeful fermei numărul 
5, a obținut la tomatele de cîmp în 

■ jur de 100 tone la hectar, iar la cele 
produse in serele reci — 180 de tone 
la hectar. Producții sporite de car
tofi. cu 20 pină la 30 la șută mai 
mari decît prevedea planul, s-au ob
ținut și în fermele conduse de ingi
nerii Ion Voinea și Horia Cosma. 

Prioritate se acordă în asociație 
recoltei viitoare. In fermele din 

i Topoloveni și Călinești se apropie 
; de sfirșit plantarea mecanică a ce

pei pe 200 hectare. Cum observăm, 
pe unele parcele cultivate cu ceapă 
verde și spanac, plantele au și ră
sărit. După cum aflăm de Ia ingine
rul Teodor Vinătoru, forțele sectoru
lui mecanic sînt repartizate in ordi
nea priorităților și la alte lucrări de 
sezon. Se execută, de exemplu, cu 
10 tractoare, lucrările de afînarea și 
fertilizarea terenului prevăzute pen
tru cultura de mazăre. Atenție spo
rită se acordă și asigurării semin
țelor pentru recolta viitoare. In ma
gazii căptușite cu baloți de paie să 
depozitează in prezent cantități în
semnate de cartofi pentru sămîntă 
din soiuri superioare.

Mai sint totuși unele probleme le
gate de preluarea operativă a pro
duselor de către unele unități bene
ficiare. La Trustul Horticulturii Ar
geș a fost criticată întreprinderea 

f de Industrializare a Legumelor din 
i. Topoloveni pentru întârzierea de 

care dă dovadă față de preluarea 
produselor recoltate de Asociația Le
gumicolă din Teiu. Au fost situații 
in care tomatele recoltate in această 
unitate au rămas neridicate din 
cimp 2—3 și chiar 4 zile. De întâr
zierile la preluare ni s-a vorbit și la 
Cooperativa Agricolă Rătești. De 
asemenea, e necesar ca mijloacele 
de transport care aparțin beneficia
rilor să fie echipate în toate cazurile 
corespunzător produselor pe care le 

; solicită. Nu sînt rare cazurile cînd 
: se așteaptă zile intregîi pînă se 

returnează ambalajele ce aparțin 
i producătorilor.

Gheorqhe C1RSTEA 
corespondentul „Scînteii"

i livrarea legumelor 
cele 4 400 hectare a 
in intensitate.; Pînă 
strinse 180 000 tone 

plan de 220 000 existau însă numeroase uni- 
rămineri în urmă atît la se- 
cit si la executarea arături- 
suprafețele ce urmau să fie

In unitățile agricole din județul 
SATU MAKE se desfășoară pe front i, 

L', " ----- lucțare
care piha Ia 6 octombrie se efec
tuase pe 59 la sută din suprafața 
planificată. La începutul acestei 
săptămîni — așa cum s-a apreciat 
în comandamentul agricol județean 
— mai 
tăti cu 
mănat. 
lor pe 
însămînțate cu griu. Pentru ă grăbi 
la maximum încheierea acestei lu
crări s-au stabilit termene ferme 
pe fiecare consiliu agroindustrial, 
fiind vizate in mod special. pen
tru a acorda atenție sporită organi
zării muncii si recuperării rămîne- 
rilor în urmă, unitățile din consi
liile agroindustriale Ardud. Livada. 
Odoreu. Moftin. Negrești. Păulești. 
Alături de grija pentru pregătirea 
patului germinativ și însămințarea 
în timp scurt si la nivel calitativ 
superior, organizarea temeinică a 
muncii, repartizarea riguroasă a sar
cinilor pe mecanizatori, mașini și 
utilaje agricole constituie. în aceste 
zile mai ales, un factor determinant 
al executării ireproșabile a acestor 
lucrări. Un bun exemplu în această 
privință îl oferă o serie de unități 
din consiliul Sanislău, cum sînt co
operativele agricole de producție 
Foieni. Urziceni și Sanislău.

în cursul unei investigații la Co
operativa Agricolă din Foiăni. uni
tate care se situează statornic prin
tre cele ce obțin producții mari de 
griu, am întâlnit o astfel de bună 
organizare, fiind stabilit concret, in.

FERMITATE Șl CONSECVENȚĂ ÎN ÎNFĂPTUIREA PROGRAMELOR SPECIALE DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII

floarea-soarelui. Cu 
este mare numă- 
agricole de stat 

care au depășit con- 
niveluri. Producții

In unitățile agricole din Mehedinți 
s-au obținut, in acest an, producții 
cu mult sporite față de cele reali
zate pină acum. Pe județ s-au reali
zat in medie la hectar 4 200 kg ma
zăre. 7 006 kg orz, 8 122 kg grîu, 
7 436 kg in pentru fibră, 5 025 kg fa
sole, 5 351 kg 
precizarea că 
rul unităților 
și cooperatiste i 
siderabil aceste 
ridicate s-au obținut și la sfecla de 
zahăr, porumb, soia, cartofi de 
toamnă, legume și struguri.

Ce factori au făcut posibile ase
menea rezultate ? în primul rînd, 
s-au folosit in cultură — pe toate 
suprafețele — soiuri de înaltă pro
ductivitate ; au fost asigurate densi
tăți optime și s-au aplicat — la în
treaga gamă de lucrări — tehnolo
gii moderne ; s-au efectuat la timp 
— pe toate solele ocupate cu pră
sitoare — lucrările de întreținere. 
Și mai trebuie menționat încă un 
lucru foarte important : s-a urmărit, 
cu întreaga răspundere, luarea în 
cultură a fiecărei palme de teren, 
acțiune care, se înțelege, a influen
țat în mare măsură nivelul produc
țiilor din fiecare unitate si fermă 
in parte.

Dar să vedem ce experiență s-a 
dobîndit pînă acum in gospodărirea 
și folosirea pămintului ? Prin ce ac
țiuni este sporit gradul de fertili
tate al solului 7 Răspunsul la aceste 
întrebări l-am căutat, pe baza unei 
largi investigații, in mai multe zone 
ale județului. Unitățile ag’.icole din 
Consiliul Unic Agroindustrial de 
Stat și Cooperatist Bălăcită dețin cea 
mai mare suprafață arabilă din ju
deț : peste 25 000 hectare. O mare 
parte din aceste terenuri sînt situa
te în pantă și au un grad mai scă
zut de fertilitate. Cu un an în urmă, 
specialiștii de aici au efectuat un 
studiu pentru a vedea, pe baza unor 
date din teren, ce surse mai pot fi 
găsite în scopul creșterii suprafețe
lor arabile. S-a ajuns la o primă

este de subliniat și faptul că șpg- 
pentru a doua zi. Se lucrează cu ±listii verifică semănătorile atit 
Randament ridicat, zi și noapte., la .oarat, cu trei tractoare mari A-l 800, pul desfășurării programului. indJ" 
nentri. „ se “icm avansul necesar cind in Cunoștința de cauză reglă-

fiecare seară, programul de lucru 

organizator si care, prin exem- 
de înaltă competentă profesio- 
si conștiinciozitate în 
ascultat si urmat

pentru a se asigura avansul necesar 
de timp dinaintea pregătirii patului 
germinativ și încorporării, seminței 
în sol. realizîndu-se arături cu fie
care utilaj pe 12 hectare într-un 
schimb. După cum ne relata pre
ședintele cooperativei. Francisc 
Orosz. pregătirea patului germina
tiv se realizează cu trei discuri si 
un tăvălug (la nevoie este folosit in 
funcție de starea solului si tăvălugul 
cu colți), executindu-se pe unele 
parcele patru treceri, dar in mod 
obligatoriu trei pe celelalte terenuri. 
Președintele unității a avut cuvinte 
de laudă pentru activitatea exem
plară desfășurată de mecanizatori, 
la adresa șefului secției de mecani
zare. Mihai Heinrich, apreciat ca un 
bun 
piui 
nală 
este 
țiunile întreprinse de 
din unitate.

In ceea ce privește 
sol se încorporează 750—800 
germinabile la metru pătrat, 
mult cu 50—100 boabe față de anul 
trecut, creșterea densității consti
tuind un element cert de plus de 
producție, cu atît mai mult cu cît 
s-au administrat in sol cantități ra
ționale de îngrășăminte pe întreaga 
suprafață destinată griului. La buna 
organizare a muncii contribuie si 
specialiștii unității, care stabilesc 
cu precizie sarcinile zilnice pe fie- 

muncă. 
în toate ac- 
mecanizatorii

semănatul. în 
boabe 

mai

constatare : că toate solele trebuie 
redimensionate pentru a se elimi
na zeci de kilometri de drumuri, 
care, practic, nu duceau decît la o 
mare risipă de teren. S-a întocmit 
chiar și un proiect în acest scop 
pentru fiecare solă in parte, fiind 
lăsate numai acele drumuri strict 
necesare. Cu ajutorul utilajelor 
existente în unități și in secțiile 
pentru mecanizarea agriculturii, 
drumurile noi trasate au fost precis 
delimitate, s-au amenajat șanțuri 
de evacuare a apei, au fost executa
te lucrări de nivelare și suprainăl- 
țare pe unele porțiuni. „Numai pe 
această cale — ne spune Alexan
dru Dugăiașu. organizatorul de 
partid, președintele consiliului — 
s-au redat în circuitul agricol 286 
hectare, care, în primăvară, au fost 
însămînțate cu diferite culturi".

Ce a mal evidențiat studiul efec
tuat 7 Că o parte considerabilă din 
terenuri rămîneau necultivate din 
cauza izvoarelor de coastă, care 
mai ales primăvara împiedicau 
efectuarea lucrărilor de pregătire a 
terenului șl insămințare. o parte din 
acestea fiind cultivate cu mare în
târziere sau chiar lăsate nefolosite. 
„In perioada de toamnă și iarnă — 
precizează organizatorul de partid 
— am organizat acțiuni de masă cu 
toți locuitorii pentru captarea și di
rijarea cursului acestor izvoare nu
mai pe «firul» văilor, cîștigind, ast
fel, importante porțiuni de teren. 
In același timp, pămintul rezultat 
din nivelarea mameloanelor a fost 
folosit cu ajutorul utilajelor pentru 
astuparea ripelor și s-au defrișat 
toți arbuștii de pe marginea aces
tora. Și de aici au rezultat 
nate suprafețe care s-au 
cultură".

Cu toate că se afirma, de 
dată, că terenul arabil este folosit 
integral, o astfel de acțiune a de
monstrat că se mai dă dovadă de 
neglijență in gospodărirea și întreți
nerea pămintului. Iată cum au cres
cut suprafețele arabile in unitățile 

însem- 
luat în

fiecare

care fermă, repartizează cantitățile 
de sămîntă necesare. îngrijindu-se 
să fie asigurați cite doi oameni ne 
fiecare semănătoare. Pentru seriozi
tatea și răspunderea manifestate in 
privința realizării unor lucrări 
calitate
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ireproșabilă la semănat.

rile ce se impun pentru a asigura 
executarea semănatului la cei mai 
înalti parametri calitativi.

Nu peste tot s-a acționat însă cu 
exigența și rigoarea organizatorică 
necesare. Astfel. în plină campanie 
— așa cum a reieșit din controalele 
efectuate de activiști ai comitetului 
județean de partid —, într-o serie 
de comune, la nivelul conducerilor 
comitetelor de partid și consiliilor 
populare, nu se cunoșteau cu pre
cizie. pe unități, sarcinile și pro
gramele ce urmau să fie înfăptuite 
pentru a asigura un ritm susținut la 
efectuarea lucrărilor agricole, la 
repartizarea forțelor mecanice si 
umane pe activități. Și nu se cunoș
teau pentru că „programele" fuse
seră doar „în mare" întocmite, adi
că vag și superficial — asemenea 
situații nedorite oferind comunele 
Cehal. Vetiș. Căpleni. Santău, 
Căuaș și altele — ceea ce era de
parte de a constitui o bază temeini
că pentru impulsionarea lucrărilor.

Iată de ce e nevoie ca in toate 
unitățile să se lucreze In schimburi 
prelungite spre a se realiza viteze 
și ritmuri cît mai înalte la arat, pre
gătirea terenului si semănat, cerințe 
cu atît mai presant impuse în zo
nele colinare cu soluri mai reci.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteli

din acest consiliu, numai ca urmare 
a unei mai bune organizări a te
renurilor agricole : Cooperativa A- 
gricolă de Producție Vlădaia — 112 
hectare ; Bălăcită — 204 hectare ; 
Padina Mare — 85 hectare ; Gvar- 
denița — 45 hectare, Slașoma — 38 
hectare și Almăjel — 52 hectare. La 
care se mai adaugă 79 hectare în 
fermele agricole de stat existente in 
zonă. în total, 615 hectare ciștigate 
pentru producția anului 1989 prin- 

Ample acțiuni pentru redarea în circuitul
productiv a noi suprafețe de teren

ÎN UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚUL MEHEDINȚI

tr-un plus de interes. Inițiativă s! 
respect fată de pămint. Cu atelajele 
existente in unități și in gospodă
riile personale ale membrilor coope
ratori s-au transportat îngrășăminte 
naturale pe aceste suprafețe de te
ren, care au fost administrate în 
funcție de gradul de fertilitate al 
solului și cultura amplasată pe par
cela respectivă.

In perimetrul comunei Malovăț — 
din zona colinară — s-a creat, in ul
timii ani, o situație care a dat se
rios de gindit : pe dealurile din îm
prejurimi s-a accentuat procesul de 
eroziune, din care cauză, un timp, 
unele suprafețe de teren n-au mai 
putut fi cultivate. Comitetul jude
țean de partid a organizat aici o ac
țiune de amploare. S-au folosit uti
laje de mare putere, locuitorii aces- 

înfăptuirea amplelor obiective de 
dezvoltare economico-socială a țării, 
a magistralelor orientări și sarcini 
cuprinse in proiectul Programului- 
Directivă si Tezele Congresului al 
XIV-iea 
Român 
calitativ 
lui de 
losirea 
locate pentru dezvoltarea si moder
nizarea neintreruptâ a economiei na
ționale.

Avind in vedere aceste cerințe, 
este necesar, așa cum a arătat, Ia 
recenta consfătuire de lucru pe pro
bleme economice de la C.C. al 
P.C.R., secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ca organele financiare și bancare 
să lși exercite cu exigență atribuții
le ce le revin, să urmărească eficien
ța cu care este cheltuit fiecare leu, 
să aplice ferm legile țării. Cum 
se acționează pentru înfăptuirea 
acestor obiective? Iată tema discu
ției ne care am avut-o cu to
varășul Nicolae Boeți, directorul 
adjunct al Sucursalei municipiului 
București a Băncii de Investiții.

— Cum se urmărește concret fo
losirea cit mai eficientă a fonduri
lor alocate și reducerea costurilor 
investițiilor pe șantiere 7

— Trebuie să spun de la bun în
ceput că avem răspunderi deosebite 
in această direcție. învățăminte de
osebite pentru perfecționarea activi
tății noastre pune în evidență recen
ta cuvintare rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea 
de lucru pe probleme economice de 
la C.C. al P.C.R. înainte de toate, 
avem datoria să acționăm pentru 
creșterea și perfecționarea con
tinuă a cadrului organizatoric, 
pentru implicarea activă a băncii în 
desfășurarea fiecărei faze a procesu
lui investițional : planificare, proiec
tare, avizare, finanțare, execuție, 
decontare, recepție și punere în 
funcțiune a obiectivelor executate, 
mergind pină la urmărirea realizării 
indicatorilor tehnico-economici apro
bați și restituirea fondurilor aloca
te de societate sau acordate unități
lor economice sub formă de credite 
în completarea surselor proprii. Tot
odată, este deosebit de importantă 
Întărirea controlului financiar-bancar, 
și in mod deosebit a celui preventiv, 
pentru a elimina orice supradimen
sionare a costurilor investițiilor pre
văzute in documentațiile tehnico- 
economice. Asțîei, la documentați- 

adinei, care necesită 
săpături, transport 
crări de betonare și 
O atenție deosebită 
tării unor soluții constructive care 
să asigure realizarea construcțiilor 
cu consumuri cît mai reduse de ma
teriale, indeosebi ciment, oțel-beton, 
materiale termo și hidroizolante. Pe 
de altă parte, ținem seama de justa 
dimensionare a lucrărilor de orga
nizare de șantier, prin reducerea la 
strictul necesar a acestora, folosirea 
dotărilor existente, precum și a con
strucțiilor din cadrul lucrărilor da 
bază, in special pentru căi ferate, 
drumuri, surse de rețele de utilități, 
care pot fi utilizate pină la finali
zarea lucrărilor la întregul obiectiv. 
Efectul 7 în urma exercitării contro
lului bancar asupra documentațiilor 
de execuție, in cursul acestui an re
ducerile efectuate asupra acestora au 
reprezentat 7,6 la sută din valoarea 
totală verificată.

Desigur, banca intervine, și trebuie 
să intervină și mai mult in viitor, pe 
parcursul execuției lucrărilor de in
vestiții, efectuind cu exigență con
troale financiar-bancare lunare, tri
mestriale, anuale și ia terminarea o- 
biectivelor, prilejuri cu care se urmă
rește la constructor și beneficiar pro
ducția executată și raportată, cu ma
nopera aferentă, in funcție de care se 
eliberează retribuțiile în acord glo
bal. în acest sens, in perioada care 
a trecut din acest an inspecția ban
cară a procedat la verificări și mă
surători pe teren, efectuind reduceri 
de circa 7,8 la sută din valoarea lu
crărilor controlate.

— Ce se poate spune despre efi
ciența folosirii fondurilor alocate 
pentru realizarea noilor obiective și 
capacități productive ce au termene 
de punere în funcțiune în anul 
acesta ?

— După opt luni, în activitatea de 
Investiții din Capitală, prin mobili
zarea exemplară a tuturor factori
lor (beneficiari, constructori, furni
zori de utilaje, proiectanți, centrale 
industriale, ministere și alte organe 
centrale), sprijiniți și de organele 
financiar-bancare, s-a realizat o de
pășire a sarcinilor de plan atit la 
total, cît și la construcții-montaj, 
realizări ce slnt superioare aceleiași 
perioade din anul trecut cu pesta 
22. la sută la total investiții. La lu
crările de construcții-montaj, foraj- 
geologie și cercetare-proiectare s-au 
Keaijzat țin ceg mai mare parte indi- 

__ _______calorii aprobați? 1 s-au Îndeplinit
lie prezentate, pențru avizare iW Bărbinilo de reducere a costurilor, 
cursul aeestiii' ă'n, âțîaratul bănffi a Astfel, reducerea in medie cu 1,8 lei 
găsit soluții pentru reducerea costu
lui investițiilor, in medie cu 5 la 
sută, urmărind ca pici o chel
tuială să nu se avizeze fără o te
meinică fundămentare din partea 
unităților de proiectare și beneficia
re. Totodată, s-au efectuat analize 
pe teren cu privire la utilizarea 
corespunzătoare a capacităților și 
dotărilor existente, fiind avizate cu 
precădere investițiile destinate mo
dernizării proceselor de producție, 
recuperării energiei secundare, creș
terii productivității muncii, reduce
rii costurilor de producție, realizării 
de produse Cu consumuri normate 
reduse, competitive pe piața mon
dială, care, in final, să conducă la 
creșterea eficienței economice in 
toate sectoarele de activitate.

De asemenea, se are în vedere mo
dul în care documentațiile tehnico- 
economice și de execuție reflectă 
măsurile stabilite pentru reducerea 
consumurilor de materiale deficitare 
în construcții și instalații, a săpă
turilor și transporturilor etc. De 
exemplu, la obiectele de construcții 
din cadrul unor investiții amplasata 
pe terenuri tasabile se urmărește să 
se acționeze asupra terenului de 
fundare prin compactare, ștanțare 
sau alte tehnologii, care să permită 
fundarea directă a construcțiilor, 
fără consumuri suplimentare de ma
teriale. In alte cazuri se urmărește 
stabilirea fluxurilor tehnologice ast
fel incit să se evite subsolurile

tel zone partlclptnd zl de zl Ia lucră
rile de defrișare a arbuștilor, de să
pare a gropilor pentru viitoarea și 
moderna plantație oare s-a înființat 
pe acești versanti ai dealurilor din 
Împrejurime. Pentru ca acțiunea 
să fie finalizată într-o perioadă 
strict delimitată, două cadre de con
ducere — inginerul Sorin Marinescu, 
directorul întreprinderii de Execuția 
și Exploatarea Lucrărilor de îmbu
nătățiri Funciare Mehedinți, si ingi

nerul Vaslle Galea, directorul Sta
țiunii de Mecanizarea Agriculturii 
Simian — au coordonat zilnic lucră
rile care s-au executat mecanizat 
(dislocări de pămint. nivelări, astu
pări de ravene). Pe cele 305 hectare 
care s-au amenajat și care pină cu 
puțin timp în urmă n-au produs a- 
proape nimic vor rodi merii, perii, 
prunii și alte specii de pomi care 
se comportă foarte bine in zona res
pectivă. Pe alte 189 hectare. lucră
rile de ridicare a fertilității sînt în 
curs de finalizare.

Intr-un alt perimetru — la Vînju 
Mare. Bucura. Orevița și Nicolae 
Bălcescu — tot printr-o astfel de ac
țiune s-au redat în circuitul agricol 
250 hectare și încă alte 145 vor de
veni cultivabile incepînd cu această 
toamnă. 

a cheltuielilor ia 1 000 lei producție 
de construcții-montaj. In primul se
mestru al anului, a condus în bună 
măsură la creșterea beneficiilor în 
medie cu 6 la sută față de prevede
rile de plan. Activitatea susținută 
depusă pe unele șantiere de inves
tiții din Capitală s-a concretizat în 
punerea în funcțiune a unor însem
nate capacități de producție, din 
care unele de importanță deosebită 
atit pentru economia Capitalei, cit 
și pentru economia națională, reali
zate in avana cu 1—13 luni, locali
zate la : întreprinderea de Mașini 
Grele, întreprinderea „23 August".

Capacități și obiective importante 
au mai fost puse in funcțiune, în 
cadrul termenelor planificate, și la 
întreprinderea de Motoare Diesel, 
întreprinderea „Electrocentrale", în
treprinderea „Laromet". Totodată, 
este de remarcat și faptul că peste 
25 la sută din volumul investițiilor 
realizate în opt luni din acest an au 
fost finanțate din fondurile proprii 
constituite la nivelul întreprinde
rilor și celorlalte unități economice, 
ceea ce evidențiază aplicarea neabă
tută a mecanismului economico-fi- 
nanciar, întărirea autofinanțării. O 
evoluție pozitivă a cunoscut și nive
lul stocurilor de utilaje, care față de 
începutul anului au scăzut cu circa 
40 la sută la finele lunii august ca 
urmare a accelerării ritmului de 
montaj șl organizării in condiții mai 
bune a activității pe unele șantiere.

Na oprim șl tn comuna Glrla 
Mare, unde sînt cele mai fertile te
renuri și care se află in sistem iri
gat. „Avem în comună o întreprin
dere agricolă de stat și două coope
rative agricole de producție, cane 
dețin peste 10 000 hectare teren ara
bil — ne spune Slelian Voicu, pri
marul comunei. Și la noi a existat 
convingerea — greșită, după cum 
ne-am convins — că pămintul este 
bine gospodărit. S-a demonstrat 

pînă la urmă că lucrurile nu stau 
chiar așa peste tot. Am luat și am 
verificat fiecare porțiune de teren 
și ne-am dat seama că încă se mai 
face risipă. Spațiul de sigutanță din 
zona canalelor de aducțiune a apel 
și a celor de desecare s-a tot lărgit 
an de an. iar pe unele porțiuni, din 
cauza unor infiltrații, s-au creat tot 
felul de drumuri. Le-am măsurat la 
metru, le-am redimensionat. am 
desființat, practic, toate drumurile 
inutile și nici nouă nu ne-a venit 
să credem cind am văzut ce a re
zultat : 109 hectare lăsate la voia 
întîmplării 1 Și nu este chiar 
pentru că în zona noastră am 
zat In acest an producții de 
kg orz. 8 114 kg griu, 89 tone 
de zahăr și intre 23—25 tone porumb 
știulețl la hectar-.

puțin 
reali- 

8 860 
sfec’ă

— Ce experiențe se desprind din 
activitatea desfășurată pină in pre
zent pe șantierele de investiții 7 Care 
sînt factorii care au condus la folo
sirea eficientă a fondurilor alocate 7

— Se remarcă, la unele unități, o 
pregătire mai bună a lucrărilor de 
investiții prin asigurarea, in terme
ne mai scurte, a documentațiilor 
tehnico-economice șl de execuție, a 
mijloacelor materiale, bănești și a 
forței de muncă. Eficiența măsuri
lor luate este dovedită de faptul 
că o serie de capacități de producție 
au fost puse in funcțiune la termen 
și chiar in avans. Aici se cuvine să 
remarcăm activitatea întreprinderii 
„Metroul" București, care, avînd și 
calitatea de antreprenor general, a 
reușit nu numai depășirea planului, 
ci și darea in folosință a magistralei 
a III-a de metrou in avans cu 4 
luni. Cu această ctitorie a ..Epocii 
Nicolae Ceausescu". Bucureștiul. ca
pitala țării noastre, este al șaptelea 
oraș din lume care și-a con
struit metroul cu forte proprii. 
O altă experiență demnă de 
subliniat o constituie și colabo
rarea intre proiectant!, construc
tori, beneficiari, furnizori de utila
je. în cazul lucrărilor de investiții da 
la întreprinderea „23 August", unde 
se realizează capacități de producție 
pentru fabricația de motoare diesel, 
cu o dotare la nivel mondial, 
precum și la întreprinderea de Ma
șini Grele, unde se realizează capa
cități de producție pentru fabricarea 
utilajului energetico-nuclear.

— De ce totuși pe unele șantiere 
se intirzie lucrările, iar costurile 
sint mari ?

— Lucrările de investiții slnt In- 
tirziate pe unele șantiere ca urma
re, in primul rînd, a unei insufi
ciente pregătiri a investițiilor de 
către beneficiari, proiectanți și uni
tăți de construcții-montaj. La aceas
ta se mai adaugă și unele nesin- 
cronizări în asigurarea, livrarea, 
montarea și punerea in funcțiune a 
utilajelor de către unii furnizori, 
precum și în asigurarea bazei teh- 
nico-materiale și a forței de muncă 
necesare de către unitățile de con- 
strucții-montaj. Sînt și cazuri, ade
vărat, puține la număr, cind unii be
neficiari de investiții nu se achită 
integral de sarcina coordonării în
tregului proces investițional, de asi
gurarea fondurilor, documentațiilor, 
utilajelor, ceea ce face ca execuția 
unor lucrări să intirzie. Alteori, uni
tățile de proiectare nu asigură inte
gral și din timp, conform contrac
telor încheiate cu beneficiarii, docu
mentațiile tehnico-economice sau de 
execuție, iar in unele cazuri acestea 
sint insuficient fundamentate sau 
incomplete, ceea ce intirzie procesul 
de obținere a avizelor și aprobărilor 
legale.

— Ce probleme apreclați că tre
buie rezolvate pentru a se asigura 
creșterea eficienței în activitatea de 
investiții ?

— O primă problemă se referă la 
asigurarea la termenele prevăzute a 
utilajelor tehnologice. în strînsă co
relare cu graficele de montaj, ur- 
tnărindu-se evitarea staționării lor 
pe șantiere peste duratele normate. 
Apoi execuția lucrărilor trebuie ur
mărită mai atent atit de către be
neficiari, cît și de proiectanți și fo
rurile tutelare ale constructorilor, 
acționindu-se prompt pentru solu
ționarea problemelor care apar. Tot
odată, asistența tehnică acordată de 
furnizorii de utilaje, mașini și in
stalații complexe trebuie să fie mal 
promptă, pentru grăbirea montării 
și punerii în funcțiune a acestora, 
în fine, se impune pregătirea te
meinică a lucrărilor de investiții, In- 
cepind cu elaborarea documentații
lor tehnico-economice și pînă la ob
ținerea din timp a tuturor acordu
rilor și avizelor prevăzute de lege, 
admiterea la finanțare, începerea 
execuției șl finalizarea la termenele 
aprobate a lucrărilor.

Convorbire consemnată de 
Ovidiu ZAMFIRESCU

Inlțiativa de la Girla Mare — care 
a fost cit se poate de convingătoare 
— s-a extins și la nivelul unităților 
din cele trei consilii unice agroin
dustriale — Gruia. Obirșia de Cîmp 
și Recea —, unde toate suprafețele 
amenajate pentru irigat sînt străbă
tute de canale pe zeci de kilometri. 
Si aici s-a ciștigat o suprafață de 
216 hectare. Numai în perioada care 
a trecut din actualul cincinal, prin 
astfel de lucrări, în unități agricole 

* din județ s-au redat în circuitul 
agricol peste 9 800 hectare.

Acțiunile la care ne-am referit — 
lăudabile și demne de luat în sea
mă — se cer insă extinse la scara 
întregului județ. Și cind spunem 
aceasta avem în vedere, cu deosebi
re. unitățile din zonele Strehaia, 
Broșteni, Prunișor. Grozești. Stin- 
găceaua, Brezința de Motru. Sisești. 
Ilovăț și Corcova — unde trebuie 
aduse in circuitul agricol Însemna
te suprafețe de teren pe care se pot 
obține producții ridicate. Avem in 
vedere, de asemenea, redarea in 
circuitul agricol — după cum pre
vede legea — a unor suprafețe co
respunzătoare celor pe care s-au am
plasat mari obiective industriale — 
Centrala Electrică de Termoficare 
Drobeta-Tr. Severin. întreprinderea 
minieră și altele — acțiune care tre
buie permanent condusă și contro
lată după cum. de fapt, s-a stabilit 
Intr-un program pe care conduce
rile acestor unități îl cam amină 
sub argumentul — nici pe departe 
convingător, ci. dimpotrivă, păgubi
tor — că au prea mari probleme cu 
aceste investiții de amploare pe care 
trebuie să le finalizeze. E bine să 
le reamintim și să se retină : pă
mintul e cea mai de preț avuție na
țională. Nimeni nu-și poate permi
te. sub un motiv sau altul, să-l ri
sipească. să lase nefolosită nid 
măcar o palmă de teren.

Vlrqiliu TATARU 
corespondentul „Scîntell*
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Anul 1965...
România intra intr-un nou ev 

de-al IX-lea Congres al partidului. 
Nicolae Ceaușescu. de la inalta tribună a celui de-al 
IX-lea Mare Forum al comuniștilor, a cristalizat și stra
tegia pe termen lung a otelului, bjana de bază necesară 
dinamicului proces de industrial.'Lare socialistă a. țării 
inițiat de partid, arătind că in viitorul imediat siderurgia 
trebuia să cunoască o puternică dezvoltare, că îndeosebi 
contribuția determinantă la această creștere o va aduce 
marele Combinat Siderurgic de la Galați.

Da, cea mai mare și mal modernă cetate de metal a 
României a prins viață in cea mai bogată în împliniri 
socialiste epocă din intreaga istorie a patriei, in Epoca 
Nicolae Ceaușescu.

Septembrie 1966 : tovarășul Nicolae Ceaușescu inaugu
rează intrarea in activitate a laminorului de tabla groa
să nr. 1, de la Galați, primul obiectiv care 
producă pe uriașa și moderna platformă de la 
nării ;

Vara anului 1968 : secretarul general al 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, este din nou 
mijlocul siderurgiștilor — se realizează 
integrat, ceea ce înseamnă intrarea în 
țiilor de aglomerare, furnale, oțelăriile 
fabrica de oxigen și laminorul slebing ;

Mai 1971 : se modelează intîia bramă 
benzi la rece — tovarășul Nicolae Ceaușescu participă la 
acest eveniment tehnic deosebit ;

1973 : întiia șarjă de cocs metalurgic. Secretarul gene
ral al partidului se află iarăși in mijlocul siderurgiști
lor, stimulînd, impulsionind accelerarea lucrărilor la noi
le obiective aflate in cdnstrucție. In decembrie același 
an. tovarășul Nicolae Ceaușescu este prezent in mijlocul 
siderurgiștilor de la Tîrgoviște. imaugurînd intrarea in 
funcțiune a oțelăriilor și a forjei de blocuri și bare de 
la tinărul Combinat de Oțeluri Speciale ;

1973—1980 : intră in funcțiune noi baterii de cocs, sec
ția de tablă inoxidabilă, furnalul nr. 5, de 2 700 mc, fa
brica de aglomerare nr. 2.; tovarășul Nicolae Ceaușescu 
inaugurează laminorul de tablă groasă nr. 2, otelăria nr. 
3 cu turnare continuă. La Călărași. în ajunul celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, se elaborează prima șarjă 
de oțel de Bărăgan ;

1981 : prima șarjă la cel mai mare furnal al țării, fur
nalul nr. 6, de 3 500 mc, aflat printre primele 10 furnale 
de mare capacitate și modernitate din lume, producind 
singur mai multă fontă decit producea intreaga indus
trie metalurgică a României in anul 1965 ; eșalonate în 
timp, intră in funcțiune alte și alte obiective de mare 
importanță economică pe fierbintea platformă siderur
gică a Galaților.

între timp, prin deosebita grijă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Întineresc și se dezvoltă puternic, 
modernizindu-se radical, cetățile de foc ale Reșiței și ale 
Hunedoarei, apar sub soare noi vetre fierbinți la Tirgo- 
viște, la Călărași, la Beclean. la Cluj-Napoca și la Iași, 
la București și Cimpia Turzii, la Brăila și la Alba-Iulia...

Far in acest univers al otelului incandescent — ote
lul de Galați se constituie ca fibră intimă în toate 
marile ctitorii socialiste ale patriei. La Galați, la Hune
doara, la Reșița, la Tîrgoviște, la Călărași, peste tot în 
țară unde este izvor de oțel, siderurgiștii, dezbătînd do
cumentele celui de-al XIV-lea Congres al partidului, so
cotesc ca datorie a lor de conștiință revoluționară, comu
nistă să se pregătească in așa fel incit, în anii ce vin, 
să dea viață prin munca lor. prin aplicarea de noi și 
noi tehnologii moderne obiectivului măreț, mobilizator, 
înscris în proiectul Programului-Directivă, de a realiza 
în 1995 o producție de oțel de 20—21 milioane tone. Un 
angajament comunist, pentru a cărui îndeplinire nu vor 
precupeți nimic din forța și puterea lor de muncă și 
creație.
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Dezbătînd într-un înalt spirit de responsabilitate comunistă Tezele Congresului 
al XIV-lea, să asigurăm întărirea unității și forței partidului, afirmarea cu putere a 
spiritului său cutezător, novator, a rolului său de centru vital al întregii națiuni, de 
conducător al poporului român pe calea progresului și prosperității, a libertății și 
independenței patriei! {Din Tezele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român)

Creșterea rolului 
conducător al partidului, 

garanție a progresului 
neîntrerupt al societății 

românești
Tezele pentru Congresul al 

XIV-lea au prilejuit o largă 
dezbatere. în cadrul adunărilor 
și conferințelor, a cerințelor și 
orientărilor privind creșterea, 
în continuare, a rolului con
ducător al partidului in etapa 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tării României spre comunism.

loan Dragu, secretar al co
mitetului de partid de la între
prinderea „Hidromecanica" Bra
șov : „Analizind teza legăturii 
indestructibile dintre partid și 
popor, comuniștii au dat o înal
tă apreciere atit în adunările 
organizațiilor de bază, cît și în 
conferința comitetului de partid, 
contribuției secretarului nostru 
general, cu privire la necesita
tea creșterii și mai accentuate 
a rolului conducător al parti
dului in etapa actuală. în con
dițiile complexe ale vieții in
ternaționale contemporane, ale 
sarcinilor calitativ noi pe care 
le are de parcurs procesul de 
edificare a noii orînduiri, În
deplinirea misiunii istorice pe 
care o are partidul cere. în 
mod legic, obiectiv, ca acesta 
să-și amplifice răspunderea 
pentru „înfăptuirea tuturor 
planurilor și programelor dez
voltării economico-sociale". Este 
o cerință nu numai de o excep
țională Însemnătate teoretică, 
principială, ci șl una cu o imen
să valoare practică. Ceea ce 
i-a determinat pe comuniștii 
din unitatea noastră să analize
ze cu înaltă exigență carențele 
din munca politico-organizato- 
rică desfășurată de unele orga
nizații de bază, de unele cadre 
de conducere ale acestora. In
clusiv în ce privește o anumită 
„ruptură" între acțiunile în
treprinse de ele și problemele 
de fond ale activității colective
lor in care acționează. Analiză 
cu efecte complexe, apreciem 
noi, asupra activității viitoare. 
Pentru că a determinat adop
tarea unor măsuri cu pondere 
mai mare, calitativă, prin care 
să se asigure creșterea rolului 
conducător politic al organiza
țiilor de bază în viața colecti
velor. în acest spirit s-a desfă
șurat și alegerea cadrelor pen
tru organele de partid, avin- 
du-se în vedere necesitatea ale
gerii unor cadre noi. energice 
și cu experiență, capabile să 
asigure afirmarea practică a 
acestui rol la fiecare loc de 
muncă.

Avem convingerea că prin 
analizele efectuate, prin măsu
rile stabilite, am creat condiții 
ca. pe viitor, fiecare organiza
ție de bază, fiecare comunist 
să simtă nevoia de a se im
plica mai activ. In mod con-, 
știent și constant, în funcție de 
răspunderea pe care și-a asu- 
mat-o. în desfășurarea in bune 
condiții a activității economice, 
organizatorice și educative, 
practic în realizarea sintezei 
acestei activități — o muncă de 
calitate".

Constantin Iordan, secretarul 
comitetului de partid de la în
treprinderea de Radiatoare, 
Echipament Metalic, Obiecte 
și Armături Sanitare Bucu
rești : „Adunările șl conferin
țele de dări de seamă și ale
geri. avind ca punct distinct pe 
ordinea de zi dezbaterea proiec

tului Programului-Directivă și 
a Tezelor pentru Congresul al 
XIV-lea, s-au constituit și în- 
tr-o înaltă școală de educație 
revoluționară, de inarmare a 
comuniștilor cu teze și orientări 
de o deosebită însemnătate 
teoretică și practică. Pe de o 
parte, ele ne-au dat posibilita
tea să adoptăm, ir. spiritul 
acestor documente programa
tice, măsuri calitativ noi pen
tru creșterea roiului de con
ducător politic al organizațiilor 
de bază, pentru întărirea unită
ții lor de acțiune cu masele de 
oameni ai muncii — care repre
zintă, în fapt, esența unei 
conduceri politice democratice 
șl eficiente. Pe de altă parte, 
ele au relevat spiritul revolu
ționar. unitatea ideologică a 
partidului nostru prin modul In 
care comuniștii au respins cu 
toată tăria — in adunări șl con
ferințe — așa-zisele teorii pe 
care le Învederează unii despre 
diminuarea rolului conducător 
al partidului, despre adoptarea 
unui sistem pluripartit, care ar 
asigura, chipurile, o conducere 
mai «democratică» a societății.

Nu ne-am propus niciodată, 
nu ne propunem nici acum — 
este un principiu fundamental 
după care se conduce partidul 
nostru — să ne amestecăm in 
treburile interne ale altar par
tide. în ce i.e rrivcște. comu
niștii din unitatea r.oastiă sînt 
convinși că se situează — ca 
întregul nostru partid — pe po
ziții științifice, revoluționare, 
respingind cu fermitate aceste 
așa-zise teorii, care nu pot avea 
altă finalitate decit destabili
zarea construcției socialiste. 
Asemenea teorii — așa cum s-a 
subliniat și in adunările și con
ferința de dări de seamă și ale
geri din unitatea noastră — nu 
au nimic comun cu principiile 
socialismului științific și nu 
sînt altceva decit «ambalajul 
nou» al unor teze vechi, lichi- 
datoriste, pe care partidul nos
tru și fiecare membru al său le 
resping în modul cel mai ho- 
tărît".

Chiar și numai în aceste două 
opinii — care în aceste zile se 
regăsesc puternic exprimate în 
adunările și conferințele de 
dări de seamă și alegeri — se 
confirmă pe deplin axioma că 
legătura indestructibilă dintre 
partid și popor constituie ga
ranția supremă — cum afirmă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
„a înfăptuirii rolului politic 
conducător al partidului, a fău
ririi socialismului și comunis
mului".

Reafirmînd In unanimitate 
hotărîrea lor de „Inimă și con
știință". cum s-au exprimat in
tr-o voință unanimă partici- 
panții la dezbateri, ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie rein
vests la Congresul al XIV-lea 
în funcția supremă de secretar 
general al partidului, comuniș
tii din cele două unități au 
avut ca temei șl faptul că le
gătura indestructibilă dintre 
partid si popor, atit de strălucit 
întruchipată in activitatea con
ducătorului Iubit ai partidului 
nostru, va continua să fie forța 
motrice a înfăptuirii socialis
mului cu poporul și pentru 
popor.

triale — adevărațil «plămîni» ai 
poiiticii de dezvoltare echilibra
tă, rațională a forțelor de pro
ducție pe teritoriul țării, pro
movate cu clarviziune științifi
că și consecventă revoluționară 
de partidul nostru, de secretarul 
său general in toți anii de după 
Congresul al IX-lea. în 1973, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vizitînd Zalăul. a avut un dia
log de lucru și cu noi cei care 
lucram pe acea vreme la „Fa
brica de armături metalice", 
cum o numeam aproape impro
priu pe atunci, «Ce-ați zice — 
ne-a întrebat atunci — dacă am 
hotărî să construim aici o im
portantă întreprindere a țării 
de armături metalice ? Ați fi in 
stare să deveniți muncitori me- 
talurgiști ?» — a insistat să ne 
cunoască părerea. Răspunsul 
nostru a fost afirmativ. Ce a 
urmat ? A început chiar din 
acel an construcția întreprinde
rii. Secretarul general al parti
dului a revenit la numai trei 
ani, iarăși, in unitatea noastră, 
care își mărise intre timp ca
pacitatea de producție de peste 
6 ori. Ne-a analizat munca, 
ne-a Îndemnat să perseverăm 
pe acest -drum. în mai 1986 a 
revenit din nou în mijlocul 
nostru. Ne cunoștea ca și cum 
ar fi muncit cu noi. De data 
aceasta a pus în fața noastră 
un ob' jetiv și mal important : 
«Trebuie să deveniți — ne-a 
spus — o uzină de prim rang 
nu numai In țară, dar și in Eu
ropa, și aveți această posibilita
te». Faptul că azi ne numărăm, 
intr-adevăr, printre cele mai 
importante întreprinderi cu a- 
cest profil din Europa și din 
lume, arată cît de eficient este 
dialogul secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii, 
că deciziile adoptate în cadrul 
acestui dialog sînt, practic, acte 
politice la care participă între
gul popor. Ritmul de dezvoltare 
al întreprinderii noastre nu re
prezintă o excepție, o simplă 
șansă. El exprimă preocuparea 
constantă a secretarului gene

ral al partidului pentru dezvol
tarea județului nostru, care, 
pină in 1965, se număra printre 
acele anonime zone «unde nu 
se întîmpla nimic». în cei a- 
proape 25 de ani care au trecut 
de la Congresul al IX-lea, ju
dețul Sălaj — beneficiind de un 
volum de investiții mult su
perior mediei pe țară — a de
venit una din cele mai dinami
ce creații economico-sociale ale 
«Epocii Nicolae Ceaușescu».

Am evocat acest moment, a- 
ceastă istorie trăită și înfăptui
tă de noi, pentru a releva una 
din concluziile cel mal des 
exprimate în adunările și 
conferințele de dări de sea
mă și alegeri : partidul, se
cretarul său generai, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. au conceput 
și concep programul de dezvol
tare a țării in strinsă conlu
crare cu toți comuniștii, cu în
tregul popor — și de aceea el 
este, in esență, un program al 
întregului partid, al întregului 
popor, și se realizează printr-o 
inaltă unitate de idealuri și as
pirații. Am surprins acest mo
ment și pentru a «sintetiza», 
fie și într-o «picătură», argu
mentele, izvorite din realitățile 
vieții, cu care comuniștii din 
unitatea noastră au susținut, 
din adțncul inimii, realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la al XIV-lea Congres, în func
ția supremă de secretar general 
al partidului".

...Dacă spațiul ne-ar permite 
ar trebui să facem loc la mii șl 
mii de asemenea argumente, la 
«coloana fără sfîrșit» a impre
sionantelor victorii socialiste 
obținute de poporul nostru in 
anii de după Congresul al 
IX-lea, care și-au găsit mate
rializarea, într-o proporție im
presionantă, în absolut toate 
județele, in absolut toate orașe
le, în absolut toate comunele. 
Pentru că, Intr-o strinsă, indes
tructibilă unitate cu poporul, 
partidul și-a propus să asigure 
Înfăptuirea in viață a aspirații
lor poporului.

0 opțiune politică 
lucidă, permanentă

Interdependența dialectică 
intre democrație 

și unitate

Mărețele victorii 
socialiste - istorice 
izbinzi ale poporului 

condus de partid
Una din ideile dominante, 

care au revenit și revin ca un 
laitmotiv în dezbaterile comu
niștilor. este aceea că unitatea 
de acțiune a poporului în 
jurul partidului, a secretaru
lui său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. reprezintă 
temelia de granit pe care s-au 
făurit toate marile realizări ce 
vor fi consfințite de Congresul 
al XIV-lea — „Congresul mari
lor victorii socialiste".

Dacă in limpezimea unei pi
cături de apă se poate ref eeta 
oceanul in întregul său. să ape
lăm la citeva intervenții din a-

ceste foruri democratice ale co
muniștilor care, multiplicate la 
scara miilor și miilor de orga
nizații de partid, pot sugera 
tabloul atit de bogat al marilor 
victorii socialiste.

Gheorghe Sabău, secretarul 
comitetului de partid din sec
ția scu.ărie a întreprinderii de 
Armături Industriale din Fontă 
și Oțel — Zalău : „Drumul pe 
care l-a parcurs unitatea noas
tră de la înființare și pînă as
tăzi este sinonim cu al miilor 
de unități apărute pe harta eco
nomică a țării in cadrul celor 
peste 180 de platforme Indus

Ionel -Moise, secretarul comi
tetului de partid din secția T. 48 
(construcții motoare) a între
prinderii „Tractorul" din Bra
șov : „In adunările și conferința 
comitetului de partid din cadrul 
secției noastre — și după cite 
cunosc din cadrul întregii în
treprinderi — s-a relevat în 
mod îndreptățit faptul că unita
tea poporului în jurul partidu
lui. al secretarului său general 
este expresia unei opțiuni po
litice lucide, conștiente, perma
nente. Ea iși găsește reflectarea 
în aceea că noi, comuniștii, sîn- 
tem primii oare ne insușim do
cumentele partidului, hotăririle 
și programele adoptate pentru 
dezvoltarea țării și sintem tot 
primii, așa cum ne cere secre
tarul general al partidului, care 
acționăm, prin efortul personal 
și al colectivelor de muncă din 
care facem parte, pentru apli
carea lor in viață.

Această cerință nu este o 
simplă vorbă. Iată, de pildă, la 
noi cînd intervine o problemă 
care nu demarează cum trebuie 
— ca să mă exprim într-un 
limbaj propriu nouă, construc
torilor de tractoare — primii 
care intră In alertă, primii care 
se angajează în dezbaterea. în 
analiza unei asemenea situații 
sintem noi, comuniștii. Șl noi 
devenim astfel purtătorii de 
cuvînt ai noului. mobili- 
zînd toate forțele colecti
vului la realizarea lui. în 
acest mod. noi. comuniștii. În
truchipăm practic simbolul atit 
al unității de acțiune, cît și al 
unității de convingere. Am să 
argumentez cele afirmate cu un 
exemplu. Acțiunea de moderni
zare în secția noastră demarase 
lent, mai mult se vorbea des
pre importanța acesteia decit 
se acționa concret. Cei dinții 
care nu s-au împăcat cu aceas
tă situație am fost noi. comu
niștii. Rezultatul ? Astăzi sta
diul modernizării secției noas
tre — realizat în primul rind 
prin efortul propriu al comu
niștilor, al colectivului — este 
apreciat ca fiind cel mai avan
sat din întreprindere. Dar in a- 
dunările de dări de seamă și 
alegeri ale organizațiilor de 
bază comuniștii au privit mai 
departe, au criticat faptul că 
stadiul atins nu trebuie să fie 
socotit limita progresului ; s-au 
propus noi și noi măsuri 
în acest scop și s-a cerut comi
tetului de partid să asigure o 
implicare politică concretă a 
fiecărui specialist in acțiunea 
de modernizare. O implicare ra
portată la aportul concret, per
sonal și nu una administrativă 
sau doar de recunoaștere prin
cipială a importanței acțiunii. 
De ce am insistat asupra aces

tui exemplu ? Pentru că el re
levă rolul determinant al spiri
tului revoluționar, pe care 
secretarul general al partidului. 
Tezele pentru Congresul al 
XIV-lea ne îndeamnă să-l apli
căm permanent in activitatea 
noastră. în promovarea noului, 
in combaterea a tot ce este vechi 
și perimat".

Gheorghe Goina. președintele 
C.A.P. „Viața Nouă" din comu
na Sintana : „Mă număr prin
tre cei mai in vîrstă comuniști 
din organizația noastră. Pre
ședinte al cooperativei agricole 
sînt din anul 1949, de la consti
tuirea unității. De ce am spus 
toate acestea ? Pentru că în cu- 
vintul meu din adunarea de a- 
legeri am evocat un moment 
de neuitat : am vorbit de pri
ma vizită pe care a făcut-o in 
unitatea noastră tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Atunci, in 
1966, cind noi eram socotiți o 
unitate bună, secretarul gene
ral al partidului ne-a spus : 
«Voi ar trebui să fiți mai am
bițioși, mai îndrăzneți. Dacă 
v-ați propune să obțineți recol
te mai mari, ați putea».

A fost o lecție pentru noi șl 
de la învățămintele ei nu ne 
abatem niciodată. Sînt 23 de 
ani de cind îmi aduc aminte 
mereu de cuvintele secretarului 
general al partidului. De atunci, 
ne-a vizitat de mai multe ori. 
Am avut posibilitatea să-l in
formăm că ambițiile noastre — 
pe care azi le numim spirit re
voluționar, efort continuu spre 
autodepășire, spre învingerea 
mulțumirii cu rezultatele obiș
nuite — au crescut continuu. 
Anul acesta, ca multe unități 
din agricultură, am obținut și 
noi producții-record la toate 
culturile. Astăzi ne aflăm cu 
toții angajați de a aplica cit 
mai curajos in practică cerin
țele noii revoluții agrare. Dar 
eu afirm și acum că ambiția 
recordurilor de azi, de res
pectare a cuvintului dat — 
pentru că la prima vizită 
l-am asigurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că vom ob
ține rezultate mult mai bune — 
secretarul general al partidului 
ne-a insuflat-o. Noi, comu
niștii de la C.A.P. Sintana 
nu avem bucurie mai mare 
decit aceea de a ști că la 
Congresul al XIV-lea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu va fi reinves
ts in funcția supremă de secre
tar general ai partidului. în 
rezultatele noastre, in drumul 
pe care l-am parcurs și-l par
curgem spre o agricultură mo
dernă. de înalt randament, am 
simțit și simțim permanent a- 
jutorul și gîndirea celui ce ne-a 
învățat să ne respectăm și cu- 
vintul. și fapta".

Multe, foarte multe au fost 
argumentele aduse de comu
niști in adunările și conferin
țele de dări de seamă și alegeri 
pentru creșterea capacității de 
acțiune a organelor și organiza
țiilor '.e partid, pentru afirma
rea și mai puternică a unității 
comuniștilor, a întregului popor 
în jurul partidului.

Reghina Pișcoreanu, secretai 
al comitetului de partid de la 
întreprinderea de Confecții 
„Mondiala" Satu Mare : „Una 
din cele mai expresive forme 
de afirmare a unității de acțiu
ne a comuniștilor o constituie, 
după opinia mea, interdepen
dența dialectică intre activita
tea organelor de partid alese și 
a celor ce i-au ales. Faptul că 
organele alese prezintă periodic 
rapoarte de activitate în fața 
celor ce l-au învestit cu man
datul de a conduce, corelat 
cu obligația — izvorîtă tot 
din normele democrației de 
partid — ca toți comuniștii să 
raporteze periodic in fața adu
nării generale sau a organelor 
de partid despre modul in care 
Iși Îndeplinesc, ca membri ai 
partidului, sarcinile, creează 
premisele unei colaborări per
manente, asigură in practică 
realizarea unei unități de fond 
intre cerințe și aspirații. Birou
rile organizațiilor de bază, co
mitetele de partid răspund in 
fața comuniștilor da modul In 
care iși fac datoria, aduc la 
îndeplinire programele stabilite 
In comun, dar și comuniștii, la 
rîndul lor, prezintă rapoarte 
asupra activității desfășurate. 
Este o modalitate democratică 
carn asigură unitatea de acțiu
ne și faptă a tuturor comuniș
tilor, a controlului și autocon
trolului asupra muncii desfășu
rate -7 și ea se reflectă, in ca
zul unității noastre, în rezulta
tele bune obținute.

Referindu-se la această mo
dalitate statutară de realizare a 
unității de acțiune, comuniștii, 
apreciind valoarea deosebită a 
acestor norme democratice, pro
movate din inițiativa secretaru
lui general al partidului, șl 
prevăzute in Statutul partidului, 
au cerut ca în viitor „să se 
pună un accent mai mare pe 
calitatea acestor «rapprtări» și 
nu. cum se mai intimpiă uneori, 
doar pe, cantitatea lor".

Petrea Ghervase, membru al 
comitetului de partid, membru 
al consiliului oamenilor muncii 
de la Combinatul de Prelucrare 
a Lemnului Bacău : „în adună
rile și conferințele din cadrul 
unității noastre s-a subliniat că 
noi. comuniștii, avem posibili
tatea de a asigura o unitate de 
acțiune indestructibilă în jurul 
partidului și prin modul in care 
ne îndeplinim sarcinile Încre
dințate de a activa in cadrul 
organelor de conducere colecti
vă. al organizațiilor de masă șl 
obștești. Această unitate creată 
in interiorul acestor organisme, 
prin exemplul personal in care 
comuniștii iși îndeplinesc sarci
nile încredințate, asigură mani
festarea în mod superior, con
știent, atit a unității cit șl a 
democrației. Pe bună dreptate, 
în spiritul Tezelor pentru Con
gres, al orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-a solicitat 
in cadrul dezbaterilor din adu
nări și conferințe ca organele 
nou alese să examineze în vi
itor cu mai multă atenție acti
vitatea comuniștilor care fac 
parte din organele de conducere 
colectivă, ale organizațiilor de 
masă și obștești, pentru a-1 Im
plica astfel în mod mai direct, 
atît în procesul întăririi unității 
cît și al afirmării tot mai puter
nice a democrației muncitorești- 
revoluționare. Pentru că, așa 
cum sublinia recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătui
rea de lucru pe probleme eco
nomice de la C.C. al P.C.R., 
comuniștii din aceste importan
te domenii sint chemați nu 
numai să-și îndeplinească pro
priile îndatoriri, dar să si asi
gure funcționarea in bune con
diții a cadrului nostru democra
tic, respectarea neabătută a

legilor țării. «Nu poți fi un 
bun comunist — a subliniat 
la Consfătuire tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — dacă 
nu conduci bine întreprinderea, 
centrala, ministerul, institutul, 
guvernul I A fi un bun comu
nist inseamnă să acționezi ca 
organele, unde ai fost trimis de 
partid să lucrezi, să funcționeze 
in cele mai bune condiții, ca 
legile statului să fie aplicate 
neabătut ! Aceasta constituie o 
cerință fundamentală pentru 
comuniști, pentru rolul conducă
tor al partidului in toate dome
niile de activitate !»“.

Gheorghe Dudău, secretarul 
comitetului de partid din ca
drul I. M. Rovinari : „între
prinderea noastră, care a înde
plinit rolul de pionierat in ex
tragerea cărbunelui la suprafa
ță. a fost vizitată de mai multe 
ori de secretarul general al 
partidului. Fiecare vizită a avut 
o însemnătate deosebită. Secre
tarul general al partidului s-a 
consultat cu noi, ne-a ascultat 
părerile. Și dacă astăzi indus
tria românească este în măsură 
să asigure pentru extragerea 
cărbunelui la suprafață utilaje
le atît de complexe de care 
are nevoie, cu nimic mai prejos 
ca nivel tehnic față de cele din 
import, acest lucru II datorăm 
«minerului de onoare al țării». 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
înțeles problemele noastre și 
ne-a ajutat in soluționarea lor. 
îmi revin și acum in minte 
cuvintele atit de calde pe care 
ni le-a adresat cu prilejul uneia 
din Vizite : «Trebuie să mutăm 
munți din loc ca să scoatem 
cărbune, trebuie să eoborim tot 
mai adine sub pămint pentru a 
scoate cărbune, trebuie să . j- 
răm tot mai adine pentru a găsi 
petrol, trebuie. în general, să 
intensificăm eforturile și mun
ca pentru a putea asigura creș
terea avuției naționale și ridi
carea bunăstării poporului».

Dar altă dată, pe bună drep
tate, ne-a criticat că nu asigu
răm folosirea utilajelor la ca
pacitatea proiectată, că nu 
reușim întotdeauna să extragem 
zantitățile de cărbune stabilite 
prin plan. Sub semnul acestor 
critici s-au desfășurat și adună
rile noastre da dări de seamă 
și alegeri. Criticarea directă, 
fără menajamente a lipsurilor 
din activitatea noastră s-a do
vedit a fi modalitatea prin care 
am pornit la învingerea stărilor 
de inerție — deși n-am reușit 
acest lucru pînă la capăt — și 
am adoptat măsurile necesare 
pentru a munci mai bine.

Exigența manifestată de 
secretarul general al partidului 
față de noi a avut efectul mo
bilizator necesar — pentru că 
era dreaptă, pentru că era în
temeiată pe fapte, pe cerința 
legitimă de a ne uni și mai 
mult forțele, de a ne spori în
crederea în propria capacitate 
de a ne soluționa problemele 
cu toată răspunderea, in spirit 
revoluționar. Dacă in urmă cu 
4—5 ani realizam circa 6—7 mi
lioane tone de cărbune anual. In 
anul trecut am depășit peste 
10 milioane.

Cuvintele secretarului gene
ral al partidului, de a ne uni 
șl mal mult eforturile. de a 
folosi cu mal multă pricepere 
dotarea tehnică, de <a nu ne 
Împăca niciodată eu rezultatele 
obținute, pentru că numai așa 
putem extrage munți de cărbu
ne. au reprezentat și reprezintă 
pentru activitatea noastră un 
puternic îndemn mobilizator. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
constituie pentru noi toți exem
plul suprem de spirit comunist, 
revoluționar. De aceea, în adu
nările de dări de seamă și ale
geri, comuniștii, in unanimitate, 
au susținut din inimă realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul al XIV-lea. în 
funcția supremă de secretar 
general al partidului. Pentru 
noi, prezenta sa pe mal departe 
in fruntea partidului reprezintă 
busola care ne călăuzește 
drumul spre țelul propus : con
struirea socialismului și comu
nismului".

Ca o trăsătură comună, de adinei semnificații politice, in 
toate adunările și conferințele de dări de scamă și alegeri, 
comuniștii — relevind unitatea indestructibilă dintre partid 
și popor, temelia trainică a marilor victorii socialiste — au 
subliniat, totodată, cu mindrie faptul că, prin profunzimea gin- 
dirli sale teoretice, prin spiritul său vizionar, prin neobosita 
activitate desfășurată in permanență împreună cu poporul, 
pentru popor, secretarul general al partidului a deschis in fața 
națiunii noastre — așa cum rezultă cu toată claritatea din do
cumentele programatice pentru Congresul al XIV-lea — un nou 
și luminos orizont al devenirii sale, care este proiectat cu cla
ritate și certitudine — bazate pe unitatea de monolit dintre 
partid și popor, in climatul unei autentice democrații socia
liste — departe in timp, spre zările luminoase ale comunismu
lui.
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La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Yasser Arafat a sosii în Capitală

Contribuție sporită a creației științifice 
la dezvoltarea intensivă a economiei naționale

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, ore- 
sedintele Republicii Socialiste Româ
nia, simbătă seara a sosit în Capitală 
tovarășul Yasser Arafat, președin
tele Statului Palestina, președintele

Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, care va 
efectua o vizită în tara noastră.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele 
a fost intim '''.nat de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al

P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, de alte persoane oficiale.

A fost de fată Ismail Ahmad 
Mohammad. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Statului Palestina la 
București.

„ZIUA PETROLISTULUI"

în Îndeplinirea exemplară a sarcinilor șl obiectivelor 
de mare însemnătate pentru prezentul și viitorul pa
triei, formulate in repetate rinduri de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
științei românești ii revin răspunderi deosebit de mari, 
care o impun in centrul atenției tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii din toate domeniile. Și aceasta pen
tru că știința înseamnă astăzi factorul esențial al unei 
dezvoltări economice pe baze intensive, înseamnă ca
pacitatea de a perfecționa continuu și prin propriile 
forte organizarea proceselor de producție, de a innoi 
și moderniza permanent mijloacele de producție, fluxu
rile și tehnologiile de fabricație, inseamnă creșterea ac
centuată a eficienței și rentabilității economice, a ca
lității și tehnicității produselor ; inseamnă valorificarea 
tuturor posibilităților de reducere puternică a consu
murilor de materii prime, materiale și combustibili, 
creșterea susținută a competitivității economiei româ
nești.

In înfăptuirea obiectivelor fundamentale ce stau în 
fata cercetării științifice și ingineriei tehnologice in 
această perioadă, în îndrumarea, organizarea și con
ducerea acestor importante sectoare ale științei româ
nești un rol hotărîtor îl are activitatea neobosită a tova
rășei academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU, 
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim vlceprlm-ministru al guvernului, pre
ședinte al Consiliului Național al Științei și învăță- 
mîntului, strălucit om politic și savant patriot de largă 
recunoaștere internațională, a cărei vastă experiență 
politică, organizatorică și științifică de conducere se

reflectă in însăși dezvoltarea tot mai puternică a ști
inței românești.

Proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru cel 
de-al XIV-lea Congres al partidului scot în evidență, 
încă o dată, aportul deosebit pe care îl au cercetarea 
științifică și ingineria tehnologică în realizarea mărețe
lor programe de dezvoltare intensivă a economiei. în 
același timp, sînt stabilite cu claritate direcțiile de ac
țiune și modalitățile de intensificare a eforturilor in 

-vederea creșterii continue și în ritm susținut a rolului 
și contribuției creației științifice, tehnice și tehnologice 
originale in îndeplinirea obiectivelor cincinalului 1991— 
1995 și in perspectivă. Așa cum se arată în proiectul 
Programului-Directivă, „Activitatea de cercetare știin
țifică și introducere a tehnicii noi va fi orientată in 
direcția înfăptuirii programelor de organizare, moder
nizare și dezvoltare a economiei". Fără îndoială, aceas
ta este direcția principală spre care trebuie axat în 
prezent și in perspectivă întregul potențial științific al 
țării.

Definirea activității de creație tehnico-științifică drept 
principală resursă a modernizării, suportul hotărîtor al 
desfășurării acestei acțiuni de mare interes național — 
pe care secretarul general al partidului o apreciază ca 
problema cea mai importantă pentru prezentul și viito
rul țării, pentru înfăptuirea cu succes a socialismului 
și comunismului in România — este încă o dovadă că 
știința in România de azi, in ultimele două decenii și 
jumătate, se bucură de condiții cum nu le-a avut nici
odată și, în același timp, este implicată activ în am
pla problematică pe care o impune dezvoltarea multi
laterală a patriei.

Cum sa acționează concret pen
tru sporirea cercetării științifica 
la modernizarea producției 7

în dezbaterea de astăzi, specia
liști din unități de cercetare si din 
producție implicați în actul de 
creare sau de preluare si aplicare 
a noului științific și tehnologic 
și-au exprimat opiniile in legătură 
cu angajarea tot mai profundă a 
cercetării originale in acțiunea de 
organizare și modernizare a pro
ducției, cu modalitățile de promo
vare și generalizare operativă a 
rezultatelor științei in toate dome
niile vieții economice și sociale.
Redacția : După opinia dumnea

voastră, care considerați că tint prin
cipalele caracteristici ale procesului 
de organizare și modernizare, con
cluziile ce pot fi desprinse in urma 
desfășurării, pină in prezent, a aces
tei importante acțiuni economice și 
sociale ce urmează să determine o 
nouă etapă ăe dezvoltare, pe baze 
preponderent intensive, a economiei 
românești 7

Ing. Mircea Duca — director ad
junct științific al Institutului de Cer
cetare Științifica și Inginerie Tehno
logică pentru Mașini-Unelte uin 
București: Acțiune prioritară, cu vas
te și complexe implicații economice, 
sociale și politice, modernizarea 
reprezintă o formă superioară 
de manifestare a spiritului pa- 
triotic-revoluționar. de afirmare și 
promovare a noului, a celor mai 
înaintate realizări ale științei și 
tehnicii în sfera producției mate
riale. menită sâ ridice întreaga noas
tră activitate pe un plan calitativ 
continuu innoit, in sens superior, 
aceasta fiind o condiție de bază im
pusă de actuala dinamică a dezvol
tării civilizației contemporane, de 
viața însăși. Activitatea de pină 
acum, transpunerea in practică a 
numeroaselor măsuri cuprinse in 
programele de organizare și moder
nizare din toate domeniile vieții e- 
conomice și sociale confirmă cu pu
terea faptelor justețea tezei secreta
rului general al partidului conform 
căreia modernizarea reprezintă insâși 
temelia dezvoltării multilaterale, in
tensive a economiei și societății 
noastre socialiste. De aceea, a 
devenit cit se poate de limpede 
că îndeplinirea prevederilor progra
melor privind, spre exemplu, creș
terea susținută a productivității mun
cii in economie presupune intii de 
toate modernizarea continuă a for
țelor de producție — deci mijloace 
de producție cu performanțe tot mal 
înalte, tehnologii tot mai eficiente. 
Modernizarea intervine decisiv și 
pe planul calității și tehnicității 
produselor pe care le realizăm, prin 
optimizarea tuturor verigilor de care 
depinde factorul calitate — concep
ție și proiectare, testare și omolo
gare și, desigur, producție propriu- 
zisă.

Ing. Gheorghe Băltățeanu — direc
tor în cadrul Centralei de Produse 
Anorganice din Rimnicu Vil- 
cea : Fără îndoială, așa cum 
a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul recen
tei ședințe a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., moderni
zarea s-a dovedit a fi nu numai un 
fenomen determinant al dezvoltării 
economice, ci și o strategie atotcu
prinzătoare de acțiune politică și so
cială la nivelul întregii societăți, care 
conexează intr-un ansamblu unitar 
toate domeniile de activitate. în acest 
context, se cuvine a fi subliniat fap
tul că modernizarea economiei — si 
prin aceasta înfăptuirea obiective
lor de dezvoltare la nivelurile can
titative și calitative prevăzute , de 
proiectul Programului-Directivă și 
Tezele pentru Congresul al XIV-lea 
al partidului — presupune, ca premi
să, sporirea aportului cercetării ști
ințifice și ingineriei tehnologice 
proprii, presupune stimularea și mai 
puternică a creativității tehnlco-ști- 
ințifice a maselor de oameni ai 
muncii. Toate acestea conturează 
un larg front capabil să susțină 
eforturile de modernizare și dezvol
tare prin mașini, utilaje și echi
pamente de inaltă performan
ță, prin noi tehnologii de mare efi
ciență, prin noi materiale cu pro
prietăți superioare, prin produse cu 
caracteristici tehnico-funcționale de 
virf.

Ing. Florin Bănuți — șeful secției 
a.m.c. de Ia întreprinderea de Me
canică Fină București : înfăptuirea 
în condiții de eficiență sporită a 
programelor de organizare-moderni- 
zare trebuie să fie, așa cum rezultă 
și din propria experiență, strîns le
gată și de o susținută activitate de 
formare, pregătire și reciclare pro
fesională a Întregului personal mun
citor, în deplină concordanță cu cele 
mai noi cuceriri ale științei și tehni

cii. Dacă în perioada dezvoltării ex
tensive problema pregătirii era lega
tă, mai ales, de sporirea numărului 
locurilor de muncă, de apariția unor 
noi ramuri și subramuri, in prezent, 
în condițiile creșterii economice de 
tip intensiv, preponderente sint per
fecționarea profesiilor și meseriilor, 
mărirea perioadei in care omul poate 
produce la nivelul maxim al capaci
tăților sale și prelungirea virstei sale 
productive.

în ce privește lărgirea orizontului 
de cunoaștere, prin aceasta nu avem 
în vedere doar îmbogățirea nivelului 
de cunoștințe, ci și formarea de con
vingeri și atitudini înaintate, potrivit 
cărora pregătirea superioară servește 
nu numai obținerii unor rezultate 
deosebite In producție, ci șl propriei 
împliniri. Tocmai de aceea am căutat 
să creăm fiecărui om al muncii șansa 
de a se afirma, de a avea satisfacții 
personale din reușita profesională.

• Modernizarea tehnologiilor - la temelia 
dezvoltării pe baze intensive a economiei

• Condiții materiale și organizatorice pro
pice afirmării plenare a capacității crea
toare a poporului

• Mai multă atenție cunoașterii și generaliză
rii operative a experienței înaintate

• Receptivitatea la nou - expresie a spiritu
lui și cutezanței revoluționare

• Un angajament mobilizator: realizarea 
unor mașini și utilaje la nivelul celor mai 
bune performanțe pe plan mondial

Eșto foarte importantă preocuparea 
de a promova cele mai bune valori, 
de a cultiva și stimula creativitatea, 
de a răspunde operativ dorinței de 
afirmare a oamenilor muncii.

Redacția : In tot intervalul de timp 
de cînd, la inițiativa secretarului ge
neral al partidului, a fost declanșată, 
în întreaga economie națională, ac
țiunea de perfecționare a organizării 
și modernizare a producției, cerceta
rea științifică a fost implicată 'direct, 
prin mii, zeci de mii de soluții 
tehnice, tehnologice și organizatorice, 
a fost, cu adevărat, sursa și resursa 
acestei importante acțiuni. Avind in 
vedere activitatea de pină acum, ex
periența dnbîndită. ce concluzii se pot 
trage și. mai' ales, ce considerați că 
ar trebui făcut pentru a spori eficien
ta colaborării dintre cercetare și pro
ducție, pentru a înfăptui cu prompti
tudine si la înalt nivel calitativ ce
rințele cuprinse in documentele pen
tru cel de-al XIV-lea Congres al 
partidului ?

Ing. Mircea Duca : Economia na
țională dispune astăzi de un Impor
tant potențial tehnic și de creație, 
care permite să se țină pasul cu cele 
mai noi realizări pe plan mondial. 
Acest lucru este evident și tn dome
niu! industrie! constructoare de ma- 
șinl-unelte, sector cu o forță de crea
ție șl de producție unanim recunos
cută ; la I.C.S.I.T.—Titan, de aproa
pe 15 ani s-au conceput, proiectat și 
deseori chiar materializat sub formă 
de prototipuri toate mașinile-unelte 
de prelucrare a metalului din țara 
noastră, incepind de la cele mai sim
ple și pină la cele mai complexe, 
cum sint sistemele flexibile de pre
lucrare. Dar strădaniile cercetării ști
ințifice șl ingineriei tehnologice de 
a găsi soluții noi și valoroase nu sint 
însă nici pe departe suficiente dacă 
rezultatele acestui efort nu sint 
grabnic asimilate șl generalizate in 
producție. Este un fapt cert că orice 
idee valoroasă iși multiplică eficien
ța socială prin lărgirea ariei sale de 
aplicare. în economia națională 
există o multitudine de soluții teh
nice, tehnologice și organizatorice 
care și-au dovedit valabilitatea acolo 
unde au fost aplicate. în primul 
rind, trebuie valorificat prin genera
lizare acest fond uriaș al creației 
tehnice și tehnologice originale. Pen
tru aceasta, in sfera producției ma
teriale trebuie să se manifeste re
ceptivitate maximă și să se asigure 
operativ condiții optime de aplicare 
a rezultatelor de ultimă oră ale cer
cetării. Aceasta presupune însă par
ticiparea activă a unităților produc
tive la acțiunea de preluare a nou
lui și, mai cu seamă, dorința de a 
asimila noul științific și tehnologic. 

Sînt dovedite astăzi importanța șl 
rolul hotărîtor pe care îl au sisteme
le flexibile de fabricație in creșterea 
productivității muncii și sporirea 
competitivității produselor pe piața 
internațională. Or, este greu de în
țeles că acum, cînd urmează să 
creăm premisele abordării unui nou 
cincinal, ale cărui obiective sînt 
precis stabilite în proiectul Progra
mului-Directivă și în Tezele pentru 
Congresul al XIV-lea al partidului, 
multe întreprinderi mai stau încă in 
expectativă, nu au încă programe 
ferm conturate de schimbare si în
noire radicală a mijloacelor de pro
ducție, de asimilare a tehnologiilor de 
virf.

Dr. ing. Virgil Ganea, șeful atelie
rului proiectare de la I.R.E.M.O.A.S.- 
București : Dezvoltarea actuală a în
treprinderii, rezultatele activității 
șale, ce se dovedesc de la an la an 
tot mai substanțiale, sint datorate In- 

tr-o măsură covirșitoare modulul 
cum am reușit să transpunem in 
practică ideile și orientările formu
late de secretarul general al parti
dului cu privire la necesitatea intro
ducerii și apoi a extinderii moder
nizării și organizării pe baze științi
fice a proceselor de producție. Pu
tem spune că sîntem astăzi una din
tre cele mai bine dotate fabrici din 
țară și că o bună parte din volumul 
producției se situează la cotele de 
exigență și calitate ale pieței externe. 
Anual sint abordate in medie 
35—40 de teme complexe, ma
terializate în tehnologii și utilaje noi, 
in linii tehnologice complete. 
Putem spune că avem cea mai mo
dernă turnătorie din țară. Avem o 
linie de turnare la joasă presiune 
pentru piese din alahiă, care, după 
opinia specialiștilor, se poate re
găsi în puține țări din lume. 
Aș mai aminti instalațiile automate 
de alimentat cu piese în linii de fa
bricație (cu mașini de prelucrat in 
transfer), module și linii automate de 
galvanizare, instalații de prelucrări 
prin electroeroziune, mașini de pre
lucrat în coordonate etc. Multe din 
mașinile și tehnologiile pe care 
le utilizăm au fost con
cepute și realizate cu forțe 
proprii, dar am colaborat si cu uni
tăți de cercetare din țară. Am pre
luat. am adaptat și apoi generalizat 
tot ceea ce am crezut că ne este 
util, că reprezintă tehnologie avan
sată. Firește, am fi putut realiza 
și mai mult dacă avem in vedere că 
o serie de tehnologii probate și o- 
mologate nu pot fi aplicate din vina 
unor terțe Întreprinderi ale căror 
programe de organizare și moderni
zare nu se ridică la nivelurile ceru
te. Concret : utilizarea în cubilouri a 
prafului de cocs cu brichetare cu bi
tum nu poate avea loc din pricină 
că Combinatul Siderurgic Călă
rași nu livrează cantitățile so
licitate. Tot în ideea reducerii 
consumurilor de materii prime 
a fost gindită și concepută o tehno
logie care permite introducerea in 
masa de lichid încins a unor canti
tăți sporite de fontă și fier vechi la 
o greutate de maximum 40 kg., nici
decum livrarea ei în blocuri masto
dont, cum face întreprinderea pen
tru Recuperarea și Valorificarea Ma
terialelor Refolosibile.

Ing. Vasile Lucuța, șeful secției 
proiectare a Institutului de Cerce
tări Științifice și Inginerie Tehnolo
gică pentru Utilaj Minier și Mașini 
de Ridicat din Timișoara : în legătură 
cu întrebarea de mai sus, aș dori să 
fac o observație desprinsă din expe
riența proprie atit de proiectant, cit 
și de beneficiar al unor proiecte exe

cutate in altă parte. Implicarea cer
cetării științifice în activitatea pro
ductivă mai are și un alt ințeles, 
de care nu se poate face in nici un 
caz abstracție. Este vorba de calita
tea proiectelor, care nu întotdeauna 
se ridică la nivelul exigentelor ce
rute. Se știe că este mai puțin 
costisitor ca remedierile să fie fă
cute incă in faza de proiect decît 
atunci cind produsul respectiv ajun
ge să fie executat în producție. 
Așadar, includerea in programele de 
modernizare a unor tehnologii noi 
sau modernizarea celor mai vechi 
trebuie să se susțină pe fiabilitatea 
și performanța concepției proiectării 
și execuției.

Redacția : Proiectul Programului- 
Directivă și Tezele pentru Congresul 
al XIV-lea al partidului prevăd 0- 
biective clare, sarcini precise și ri
guros formulate pentru dezvoltarea 
fiecărei ramuri și subramuri indus
triale pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii. Care sint. tn 
esență, principalele direcții de acțiu
ne ce revin domeniului dumneavoas
tră de activitate ?

Ing. Vasile Lucuța : Realismul po
liticii partidului nostru în domeniul 
dezvoltării bazei de materii prime și 
energetice — opțiune pusă pe primul 
plan in importantele documente ale 
Congresului al XIV-lea — se bazează 
pe resurse și experiențe proprii. 
Marile excavatoare cu rotor de 
înalt randament existente astăzi 
în carierele de lignit ale țârii, 
la care se adaugă combinele și 
complexele mecanizate de înaintare 
si susținere din abataje, sînt o expre
sie elocventă a capacității industriei 
noastre de a fabrica utilaje miniere 
complexe, comparabile cu cete mai 
bune produse de acest fel realizate 
po plan mondial. Tendința de mo
dernizare a muncii in minerit are, 
in prezent, numeroase dovezi practi
ce care ilustrează grija constantă a 
partidului și statului nostru pentru 
ridicarea pe noi trepte de eficiență 
a activității de extracție a cărbune
lui, a celorlalte minereuri atit de 
necesare economiei. Un exemplu e- 
locvent in acest sens il constituie și 
noua instalație de haldare IH 4400x 
120. realizată in premieră de insti
tutul nostru din Timișoara. Diver
sificarea gamei de utilaje miniere, 
destinate atit lucrărilor de la supra
față, cit și celor subterane, imple
mentarea și generalizarea in acest 
sector a unor tehnologii de virf. creș
terea calității și fiabilității produselor 
încă din faza de proiectare. întărirea 
conlucrării cu unitățile miniere sint 
doar citeva din sarcinile izvorile 
din importantele documente ale 
■Congresului al XIV-lea al partidului, 
care stau in fața colectivului nos
tru. Angajați cu toate forțele in 
acest domeniu relativ nou pentru 
industria noastră, avem ferma con
vingere că vom răspunde sarcinilor 
trasate de conducerea partidului, de 
a contribui cit mai substanțial la 
dezvoltarea bazei de materii prime 
a țării.

Ing. Mircea Duca : Avfnd tn vede
re mobilizatoarele orientări ale pro
iectului Programului-Directivă a! ce
lui de-al XIV-lea Congres al parti
dului, în fața colectivului nostru se 
află sarcini și responsabilități spori
te. Participarea noastră la înfăptui
rea programelor prioritare ale econo
miei se va concretiza, intr-un număr 
însemnat de lucrări care au ca o- 
biectiv realizarea de produse și teh
nologii capabile să asigure dezvolta
rea în perspectivă a unor ramuri și 
subramuri industriale de maximă im
portanță. Astfel, ne vom orienta ac
tivitatea spre asimilarea de noi ti
puri de mașini-unelte, centre de pre
lucrare, mașini speciale și speciali
zate pentru domeniul energetic, nu
clear, metalurgic, microelectronică, 
autoturisme etc., de noi sisteme de 
automatizare și robotizare a procese
lor de producție, vom realiza o ga
mă largă de celule și sisteme flexi
bile de prelucrare, multe în premie
ră pe țară, la nivelul cel mai înalt 
existent pe plan mondial.

Totodată, consiliul științific al In
stitutului, desfășurînd o activitate 
intensă pentru actualizarea progra
melor de organizare și modernizare, 
a urmărit, în mod special, corelarea 
eforturilor de cercetare din institu
tul nostru cu ale altor unități de cer
cetare șl de producție, in vederea 
abordării și finalizării interdiscipli- 
nare a unor teme prin care trebuie 
să se asigure implementarea de teh
nologii și produse noi, îmbunătățirea 
programelor de fabricație, creșterea 
eficienței economice in unitățile pro
ductive. în spiritul exigențelor for
mulate de secretarul general al par
tidului la recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., colectivele de cercetare ști
ințifică și inginerie tehnologică din 
Institut, prin intreaga lor activitate, 
se vor implica mai mult în activita
tea intreprinderilor pentru valorifi
carea cu promptitudine in producție 
a celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii contemporane.

★
Ne apropiem de sfirșitul celui de-al 

patrulea an al actualului cincinal, 
perioadă in care România socialistă 
a pășit cu încredere și hotărire 
pe un drum de dezvoltare struc
tural nou. cu un accent decisiv 
pe elementele de modernitate, 
calitate și eficientă. Hotăritor pen
tru etapa ce urmează este, așa 
cum se subliniază in Tezele pen
tru Congresul al XIV-lea al parti
dului, modul in care activitatea pro
ductivă va crea un cadru larg de a- 
plicare a rezultatelor muncii de cer
cetare. Cunoscutul adagiu „știința în
seamnă putere" subliniază, o dată 
mai mult, că intre viitorul unui po
por și nivelul de dezvoltare al știin
ței există un puternic raport de de
terminare. Știința este chemată să 
devină, intr-o măsură și de o calita
te mult mai mare, forță de produc
ție nemijlocită.

Vlalcu RADU

Potrivit unei frumoase tradiții, 
sărbătorim astăzi, in această du
minică de octombrie, „Ziua pe
trolistului". Poporul întreg cin
stește, astfel, munca plină de 
abnegație și eroism a harnicului 
detașament de muncitori și specia
liști. care pe viscol sau furtună, 
pe arșiță sau pe ger, înfruntînd 
toate dificultățile pe care le pre
supune lupta cu necunoscutul adin- 
curilor. asigură funcționarea neîn
treruptă a instalațiilor de foraj si 
extracție, livrarea ritmică a țițeiu
lui și gazelor naturale — resurse 
materiale dintre cele mai preți
oase — către unitățile beneficiare, 
aflate, practic, in toate sectoarele 
economiei naționale.

A.spră, bărbătească, meseria de 
petrolist este deosebit de frumoasă 
pentru cei care au îmbrățișat-o și 
are, cum se cunoaște, o îndelun
gată tradiție in țara noastră, ea 
găsindu-și începuturile dincolo de 
jumătatea veacului trecut. Desigur, 
alții sint astăzi termenii in care se 
discută despre această nobilă pro
fesie. altele sint condițiile in care 
se acționează pretutindeni, atit in 
parcurile de extracție, in schelele 
de foraj, in stațiile de separare 
sau in activitatea de cercetare geo
logică. In anii socialismului, și cu 
deosebire in perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea al 
partidului, ramura extractivă a cu
noscut in tara noastră o dezvoltare 
impetuoasă, industria petrolieră 
beneficiind de importante investiții 
pentru punerea in valoare a unor 
noi zăcăminte, pentru dotarea tu
turor unităților cu instalații de 
mare productivitate, toate realizate 
de industria noastră constructoare

vremea
Prognoza meteorologică pentru In

tervalul 8 octombrie (ora 20) — 11 oc
tombrie (ora 20). In țară : Vremea va 
fi în general instabilă; instabilitatea 
va fi mai accentuată in primele zile In 
vestul țării. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros în vestul și nord-vestul 
țării în prima parte a intervalului, 
apoi în regiunile nordice. Vor cădea 
ploi, ce pot avpa 91 caracter de aversă, 
in majoritatea regiunilor, exceptind 
sud-estul țării, unde ploile vor fi pe 
arii mai restrmse. Ponderea mai mare 
a ploilor va fi în primele zile în ves
tul și sud-vestul țării, unde și canti
tățile de apă pot depăși 20 litri pe 
metru pătrat în 24 de ore, iar apoi în 
nordul țării. Vintul va sufla slab pînâ 
la moderat, cu unele intensificări din 
sector predominant sudic, Îndeosebi 
in regiunile estice. Temperaturile mi
nime nocturne se vor situa, in general, 
intre 6 și 14 grade, iar maximele, 
diurne, intre 14 și 24 de grade, izolat 
mai ridicate in sud-est. în București: 
Vremea va fi ușor instabilă. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros în primele 
zile, cînd, temporar, va ploua. Vintul 
va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime, nocturne, se vor 
situa între 8 și 12 grade, iar cele ma
xime, diurne, intre 20 și 24 de grade.

teatre 

de mașini. Cu atit. mai mult, in 
condițiile dezvoltării puternice a 
accsiui sector, ale alocării, an de 
an. a unor sume însemnate, fonduri 
in vederea înzestrării tuturor in
treprinderilor cu instalații și utilaje 
moderne, petroliștii au înalta înda
torire patriotică de a analiza cu 
răspundere șl exigență modul cum 
se realizează în fiecare schelă sar
cinile de plan, cum se traduc in 
fapte angajamentele asumate de a 
spori continuu producția de țiței și 
gaze.

Și in unitățile petroliere se des
fășoară în aceste zile adunările și 
conferințele de dări de seamă și 
alegeri, prilejuri de evaluare in 
spirit critic și autocritic a activi
tății desfășurate de flecare organi
zație de partid, de fiecare formație 
de lucru, de a se stabili noi direcții 
de acțiune pentru recuperarea ne- 
intirziată a restanțelor, pentru în
scrierea producției in ritmurile sta
bilite prin plan. Așa cum a cerut 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la re
centa consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., in perioada urmă
toare trebuie făcut totul pentru a 
se asigura realizarea in bune con
diții a producției, pentru a se ex
trage cit mal mult țiței și gaze, 
planul in acest sector, ca și în do
meniul minier puțind fi depășit in 
mod nelimitat. Conducerile trustu
rilor. ale schelelor de foraj și ex
tracție, ale brigăzilor de interven
ție au datoria să-și analizeze cu 
exigență și inaltă răspundere în
treaga activitate, astfel incit prin 
îmbunătățirea stilului de muncă, 
printr-o mai bună racordare si exi
gentă implicare in soluționarea

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
CICLISM © Penultima etapă a Tu

rului ciclist al României, desfășura
tă ieri pe traseul Alba Iulie—Sibiu— 
Călimănești—Căciulata, a fost ciști- 
gată de sportivul turc Săli Kork- 
maz, înregistrat pe distanța de 145 
km în 3h42’14”. Pe locul doi, în 
același timp cu învingătorul, s-a 
clasat Florin Zorilă, iar pe locul 
trei, la 4’20”, s-a situat Eduard Mu
rea. în clasamentul general indivi
dual continuă să conducă sportivul 
roman Dănuț Catamă, urmat de Ste- 
lian Anton — (la 08”) și Costel 
Popa (la 09”). Astăzi se desfășoară 
ultima etapă : Rm. Vîlcea—Bucu
rești (168 km), sosirea fiind prevă
zută pe stadioul Tineretului, in jurul 
orei 14,30. © Sportiva franceză Jean
nie Longo, care săptămina trecută 
a stabilit cinci noi recorduri mon
diale (inclusiv cel al orei), a făcut 
o nouă tentativă, reușind să corec

teze recordul lumii pe distanța de 
3 km cu timpul de 3’38”190T000 (vi
teză medie orară: 49,498 km). Vechiul 
record era de 3’41 ”640/1 000.

FOTBAL. © Selecționata de fotbal 
a României a susținut ieri un meci do 
verificare la Bistrița în compania 
echipei locale Gloria. Selectionabilii 
au obtinut victoria cu scorul de 5—2 
(2—1). prin golurile marcate de

dragoste — 10,30 ; Astă-seară stau aca
să — 18,30
A Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Le
wis și Alice — 11
A Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Scaiul — 10; Acești nebuni fățarnici 
— 18
A Teatrul „Nottara* * (59 3J 03, sala 
Magheru) : Cuibul — 10; Necazurile 
unui îndrăgostit — 18• Teatrul Național (14 7171, Sala 

mare) : Nu se știe niciodată — 10 ; 
Ultimul set — 18 ; (sala Amfiteatru) : 
Torquato Tasso — 18 ; (sala Atelier): 
Faleza — 10: Act venețian —• 18
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75. sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice*. Mirela Tomescu — 
vioară. La pian : Carmen Manea-Ro- 
manați — 10 ; Seară de sonate. Lucian 
Moraru — violă, Viorela Ciucur — 
pian — 18; (Ateneul Român) : Or
chestra de cameră „Virtuozii din 
București*. Dirijor : Horia Andreescu. 
Solist : Dan Grigore — 11 ; „Univer
sul artei vocale*. Gabriela Drăgușin
— mezzosoprană, Despina Carabella- 
Oproiu —- pian — 18
• Opera Română (13 18 57) : Coppella
— Îl; Flautul fermecat — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Oklahoma — 10,30 ; Paganini — 17,30 
A Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 10,30 ; Mizantropul
— 18 ; (sala Grădina Icoanei. 11 95 44): 
Cîntec despre mine Însumi —• 10.30
A Teatrul Mic (14 70 81) : Maidanul cu

A Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 18 
A Teatrul satiric-muzical „C. Tănase*  
(sala Savoy, 15 56 78 : Belmondo al 
II-lea — 18
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
c .mână- (13 13 00); Meridiane folclo
rice — 18.30
A Teatrul „Ton Creangă*  (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 10,30 
A Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77. sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie 
— 11
A Circul București (10 41 95) : Ansam
blul de circ din China —• 15,30; 19

cinema
© Cn studio tn căutarea unei vedete: 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 18; 

problemelor de fiecare zi ale pro
ducției să asigure toate condițiile 
necesare pentru îmbunătățirea sub
stanțială a muncii în toate unită
țile din acest sector. Cerința im
portantă. subliniată de secretarul 
general al partidului, cu privire la 
necesitatea infăptuir.i programelor 
de perfecționare a organizării și de 
modernizare a producției, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, intr-un timp cit mai 
scurt, vizează in mod nemijlocit si 
sectorul petrolier, unde sînt o serie 
de rămineri în urmă. Capacitatea 
tehnică de care dispune economia 
noastră permite ca si in acest sec
tor. ca în multe altele, de altfel, 
să fie puse la punct și aplicate cu 
bune rezultate tehnici și tehnologii 
de extracție moderne, originale, de 
mare randament, care vot asigura 
sporirea substanțială a producției.

Iată de ce și astăzi, de ziua lor. 
înconjurindu-i cu căldură și dra
goste, întregul nostru popor adre
sează petroliștilor urarea de a ob
ține noi și importante succese în 
intreaga lor activitate consacrată 
dezvoltării și consolidării bazei 
energetice și de materii prime a 
tării, cu toții fiind încredințați ci 
puternicul detașament al oamenilor 
muncii din sectorul petrolier va 
face totul pentru a spori nivelul 
producțiilor, pentru realizarea sar
cinilor de plan pe trimestrul IV și 
pe întregul an. aducindu-și astfel 
o contribuție cit mai însemnată la 
progresul necontenit al scumpei 
noastre patrii. România socialistă.

Nicolae MILITARU

Hagi (2), Șt. Stoica, Mateuț șl Gh. 
Popescu © La Praga, in meci con- 
tind pentru preliminariile campiona
tului mondial de fotbal, selecționa
ta Cehoslovaciei a intrecut cu sco
rul de 2—1 (1—0) formația Por
tugaliei. în clasamentul grupei a 7-a 
europene conduce echipa Belgiei (10 
puncte), urmată de formațiile Ceho
slovaciei (9 puncte). Portugaliei (7 
puncte).

RUGBI, Rezultate înregistrate Ieri 
tn etapa a 7-a a campionatului 
diviziei A la rugbi : C.S.M. Minaur 
Baia Mare — Rapid Metrou Bucu
rești 52—13 : Farul Constanta — 
Universitatea Eltim Timisoara 26— 
14 : Rulmentul Birlad — Steaua 
6—36 ; Dinamo — Știința Petroșani 
45—3 ; Grivița Roșie — C.S.M. Sibiu 
30—15.

ȘAH. în runda a 3-a a semifina
lelor campionatului mondial de șah, 
de la Londra. Karpov l-a învins pe 
Iusupov. in timp ce Timman a re
mizat cu Speelman. în cele două 
meciuri scorul este același (2—1), 
pentru Karpov și Timman.

HANDBAL. în meci contînd pen
tru primul tur al ..Cupei campioni
lor europeni" la handbal masculin, 
echipa franceză U.S. Creteil a în
vins pe teren propriu, cu scorul de 
29—15 (15—8), formația Macabi 
Rishon Zlon.

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 Chlrlța : BUZEȘTI
(50 43 53) — 15; 17; 19
© Martori dispăruți : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
9 Sosesc păsările călătoare: COTRO- 
CENI (81 63 83) — 15; 17; 19
© Ciuleandra : VOLGA (79 71 26) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• 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
© Program special pentru copii șl 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• O farsă pentru cuscru : DACIA
(50 35 04) — 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: GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A REVENIT ÎN CAPITALĂ

FESTIVITĂȚILE DE LA BERLIN CD PRILEJDL ÎMPLINIRII
A 40 DE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA R. D. GERMANE

(Urmare din pag. I)
Tineri și tinere au oferit tovarășului 

Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

★
La plecarea din Berlin, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
s-a intilnit cu tovarășul Todor livkov

(Urmare din pag. I)
și de a continua dialogul tradițional la 
nivel inalt. care, de fiecare dată, a 
deschis noi orizonturi conlucrării pe 
multiple planuri dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

In cursul intilnirii a fost exprima
tă dorința comună de a se acționa 
pentru întărirea și mai puternică a 
relațiilor de prietenie șl colaborare 
multilaterală dintre țările și po
poarele noastre, inclusiv pentru o 
conlucrare mai activă între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
s-a întîlnit cu tovarășul Aii Salem El-Beida
(Urmare din pag. I)
bucură în țara sa activitatea des
fășurată de conducătorul partidului 
și statului român pe plan interna
țional, demersurile și acțiunile sale 
consacrate edificării unui climat de 
securitate. înțelegere, pace Si largă 
cooperare între națiuni.

în cursul întrevederii au fost evo
cate relațiile de prietenie și colabo
rare care s-au statornicit si se dez
voltă între Partidul Comunist Rom’ân 
ei Partidul Socialist Yemenlt, din
tre România și R.D.P. Yemen, evi- 
dențiindu-se hotărirea comună de a 
■e acționa pentru extinderea in con
tinuare a conlucrării dintre cele 
două țări șl popoare, apreciindu-se

TELEGRAMA DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Președintele Consiliului de Stat
Părăsind teritoriul țării dumneavoastră, vă exprim, încă 

o dată, vii mulțumiri pentru ospitalitatea tovărășească 
fi calda prietenie cu care am fost înconjurați în timpul 
cit ne-am aflat la Berlin cu prilejul participării la festivi
tățile legate de a 40-a aniversare a întemeierii Republicii 
Democrate Germane.

Sint convins că noua noastră întîlnire, convorbirile pe 
care le-am purtat împreună se vor Înscrie ca o nouă și

Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania,
al Republicii Democrate Germane

importantă contribuție la dezvoltarea continuă, pe baza 
principiilor socialismului, a bunelor relații de prietenie și 
solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Socialist Unit din Germania, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată Germană, în interesul și 
spre binele popoarelor noastre, al cauzei colaborării și 
păcii pe continentul european și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Din inițiativa secretarului general al partidului

Un util schimb de experiență pentru extinderea 
unei remarcabile realizări la cultura porumbului

Cu prilejul vizitei de lucru efec
tuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu In unități agricole si in
dustriale din județul Ialomița, la 
Cooperativa Agricolă de Producție 
Gheorghe Doja, secretarul general 
al partidului a fost invitat să vadă 
sola cultivată cu porumb hibrid 
Fundulea—420, Insămințat conform 
indicațiilor date în precedenta vizi
tă. Producția evaluată pe această 
solă este de 40 000 kg știuleți la 
hectar. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat ca în anul viitor tehnolo
gia folosită pe această suprafață să 
fie aplicată de unitățile cultivatoare 
pe cel puțin 80 la sută dim suprafețe, 
să se treacă mai hotărit la irigarea 
prim brazdă care asigură utilizarea 
integrală a apei și reducerea chel
tuielilor.

Pornind de la aceste orientări, la 
C.A.P. Gheorghe Doja a fost orga
nizat schimbul de experiență pri
vind generalizarea celor mai efi
ciente tehnologii la cultura porum
bului. la care au participat activiști 
de partid și de stat din cadrul orga
nelor centrale cu responsabilități in 
agricultură, secretarii comitetelor 
județene de partid cu probleme a- 
grare, directorii generali ai direc
țiilor agricole județene, cercetători 
de la Institutul de Cercetări pentru 
Cereale și Plante Tehnice Fundulea 
și Institutul de Cercetări Științifice 
și Inginerie Tehnologică pentru Ma
șini și Utilaje Agricole.

tv

Erau de fată Siegfried Anders, În
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. D. Germane la București, și mem
bri ai ambasadei.

★
nia, a fost salutat de Herman Axen, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului So
cialist Unit din Germania, și 

nist Bulgar în toate sferele de acti
vitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Todor Jivkov au avut, de 
asemenea, un schimb de păreri în 
probleme actuale ale vieții politice 
mondiale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale,

în acest cadru a fost subliniată 
necesitatea întăririi colaborării și 
solidarității dintre țările socialiste, 
dintre partidele comuniste și munci
torești din aceste țări pentru dezvol
tarea și consolidarea cuceririlor so
cialiste și respingerea hotărită a ori
cărui amestec in treburile lor in

că există largi posibilități pentru 
intensificarea legăturilor bilaterale, 
îndeosebi a cooperării pe plan eco
nomic și tehnico-știintific, s-a re
levat necesitatea așezării pe baze 
stabile și de lungă durată a acestor 
raporturi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Aii Salem El-Beida au 
avut, de asemenea, un schimb de 
păreri in legătură cu aspecte actua
le ale vieții politice mondiale, o 
atenție deosebită fiind acordată 
problemelor privind eliminarea for
ței și amenințării cu forța din rela
țiile internaționale, înfăptuirea de
zarmării și asigurarea păcii, lichi
darea subdezvoltării și edificarea 
unei noi ordini economice, care să

La sola cu hibrid Fundulea-420, 
cei prezenți au putut să vadă acum, 
cînd recolta a inoeput să fie strin- 
să, modul oum se prezintă o cultu
ră de 40 000 kg porumb știuleți la 
hectar. Președintele unității, ingine
rul Constantin Călin, a prezentat 
datele tehnice : porumbul a fost se
mănat la data de 10 aprilie, distan
ța între benzi fiind de 70 cm, iar in
tre rinduri 20—25 cm ; s-au aplicat 
fertilizări cu 130 kg azot substanță 
activă la hectar și 130 kg fosfor 
substanță activă ; s-au executat trei 
udări, efectuindu-se o prășită me
canică și trei manuale.

Institutul de Cercetări Științifice 
și Inginerie Tehnologică pentru Ma
șini și Utilaje Agricole a prezentat 
cu această ocazie mașinile și utilaje
le cu modificările aduse acestora 
pentru noile tehnologii de lucru : 
scormonitoarele plugurilor nu mai 
sint reglabile, ci fixe, dind posibili
tatea unei arături optime, incorporă
rii perfecte a resturilor vegetale ; 
semănătorile au fost și ele modifi
cate. avind distanța de 20—25 cm 
intre rinduri și 70 cm între benzi, 
fapt ce oferă posibilitatea irigării 
prin brazdă. Cultivatoarele, folosite 
la prașila I, au cuțitele adaptate 
pentru crearea rigolei necesare iri
gării prin brazdă ; sapa rotativă este 
și ea modificată, oferind posibilita
tea ca îngrășămîntul să fie încorpo
rat cit mai aproape de plantă. Au 
mai fost prezentate și alte mașini și 
utilaje agricole adaptate pentru in

culturii șl Educației Socialiste șl 
cu Comitetul de cultură șl educație 
socialistă al județului Olt

20,25 Film artistic. „Tinerii”. Produc
ție a studiourilor sovietice, pre
mieră TV. Cu : Evgheni Kindinov, 
Liubov Nefedova, Janna Goroșe- 
nia, Nelli Pșennala, Darla Vasi- 
llevna, Tatiana Pelter, Alla Lario
nova. Regia : Nikolai Moskalenko

21,50 Telejurnal

LUNI 9 OCTOMBRIE
19,00 Telejurnal
19.30 Partid și tară — o unlcâ voință
19,45 Congresul al XIV-lea al Partidu

lui Comunist Român — Congresul 
marilor victorii socialiste. Statul 
socialist — stat al democrației 
munci toreștl-revoluțlonare

20,10 Industria — programe prioritare
20.30 Ritm și melodie. Cîntece din 

R.P.D. Coreeană
20,40 știința pentru tofi
21.05 Din lumea capitalului
21,20 Tezaur folcloric
21,50 Telejurnal

Herbert Krolikowski, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, Gheorghe Câranfil, ambasado
rul României la Berlin, și Herbert 
Plaschke, ambasadorul Republicii De
mocrate Germane la București.

La ora 20 (ora locală), aeronava 
prezidențială a decolat îndreptindu-se 
spre patrie.

terne din partea imperialismului. A 
fost subliniată importanța intensifi
cării- dialogului, a contactelor și 
consultărilor dintre partidele comu
niste și muncitorești din țările so
cialiste, în vederea dezbaterii pro
blemelor dezvoltării socialismului in 
etapa actuală, ale aplicării ferme a 
principiilor socialismului științific la 
condițiile concrete din fiecare țară, 
ale asigurării păcii și independenței 
tuturor popoarelor lumii.

Intilnirea și convorbirile au decurs 
Intr-o atmosferă de caldă prietenie, 
stimă și înțelegere tovărășească.

asigure progresul economic șl social 
al fiecărei națiuni, instaurarea în 
lume a unul climat de destindere, 
înțelegere și colaborare pașnică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Aii Salem El-Beida au 
exprimat hotărirea Partidului Comu
nist Român și Partidului Socialist 
Yemenit de a întări și mai mult con
lucrarea dintre ele și de a inten
sifica, împreună cu forțele democra
tice. progresiste de pretutindeni, 
lupta împotriva Imperialismului, a 
politicii de dominație și asuprire, 
de amestec în treburile interne si 
de încălcare a independenței șl 
suveranității popoarelor.

Intilnirea s-a desfășurat lntr-o
atmosferă de caldă prietenie.

sămințarea șl întreținerea unor 
plante tehnice și cerealiere.

Participanții la acest util șl in
teresant schimb de experiență au 
apreciat faptul că prin colaborarea 
dintre cercetare și producție se pot 
obține recolte din ce in ce mai 
mari, înfăptuind in acest fel 
indicațiile și orientările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, obiectivele noii 
revoluții agrare. (Mihai Vișoiu, co
respondentul „Scinteii").

Cuvîntul de salut al tovarășului 
Mihail Gorbaciov

BERLIN 7 (Agerpres). — Așa cum 
s-a mai anunțat, la adunarea festivă 
de la Berlin consacrată celei de-a 
40-a aniversări a întemeierii Repu
blicii Democrate Germane, tovarășul 
Mihail Gorbaciov. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. președintele Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., a rostit o 
cuvîntare.

După ce a adresat cetățenilor 
R.D.G. un salut cordial și calde fe
licitări din partea întregului popor 
sovietic. M. Gorbaciov a spus : 
Apreciem prietenia noastră, sîntem 
fideli idealurilor comune ale socia
lismului și păcii, sîntem ferm 
hotăriți să dezvoltăm și pe viitor 
colaborarea multilaterală dintre 
Uniunea Sovietică și Republica De
mocrată Germană.

într-o perioadă istorică scurtă, a 
continuat vorbitorul. R.D.G.. sub 
conducerea P.S.U.G., a înfăptuit 
profunde prefaceri social-economice, 
și realizările tovarășilor noștri ger
mani sint bine cunoscute. Firește, 
R.D.G.. ca orice țară, are propriile 
probleme privind dezvoltarea, care 
trebuie chibzuite și soluționate. Nu ne 
îndoim că P.S.U.G., cu potențialul său 
intelectual, cu bogata experiență și 
cu prestigiul său politic, va ști ca, 
în colaborare cu toate forțele socie
tății, să găsească răspunsuri Ia în
trebările pe care le pune pe ordi
nea de zi dezvoltarea republicii șl 
care îi preocupă pe cetățenii ei.

Pentru lumea socialismului, la fel 
ca si pentru întreaga civilizație con
temporană — a arătat secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S. —. în pre
zent este caracteristică diversitatea 
crescîndă a formelor de organizare 
a producției, structurilor sociale și 
instituțiilor politice.

Arătînd că în Occident se fac 
auzite glasuri ce contestă actuala 
ordine în Europa. M. Gorbaciov a 
continuat:

Cuvîntarea tovarășului Erich Honecker
După cum informează agenția 

A.D.N., la Adunarea solemnă orga
nizată Ia Berlin cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a întemeierii R. D. 
Germane, tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G:, a rostit o amplă cuvintare.

Cu 40 de ani în urmă s-a creat Re
publica Democrată Germană — pri
mul stat socialist pe pămint german 
— a arătat tovarășul Erich Honecker. 
Toți cei care au avut fericirea să 
participe la acest eveniment istoric 
important își amintesc nu fără emo
ție de acele zile în care muncitorii și 
țăranii, in strînsă alianță cu intelec
tualii și cu ceilalți oameni ai muncii, 
au preluat puterea în adevăratul în
țeles al cuvîntului. Constituirea Re
publicii Democrate Germane, creată 
datorită mișcării populare pentru uni
tate și o pace justă și al cărei pro
iect de Constituție fusese discutat pe 
o amplă bază în toate zonele țării, a 
reprezentat o necesitate istorică.

După ce a mulțumit luptătorilor 
din rezistență împotriva lui Hitler, 
activiștilor și veteranilor în muncă, 
tuturor acelora care au contribuit la 
edificarea statului german socialist 
liber, vorbitorul a arătat : Republica 
noastră se află astăzi în rîndul pri
melor zece națiuni cu cea mai mare 
productivitate din lume, in rîndul pri
melor 24 de țări cu cel mai ridicat 
nivel de trai. Și nu trebuie să uităm 
că bunăstarea la noi nu răsare din 
pămint și nici nu se obține în detri
mentul altora. R.D.G. este opera a 
milioane de oameni, a mai multor 
generații, care, prin muncă grea, au 
edificat statul lor, al țăranilor și 
muncitorilor, un stat cu o industrie 
și o agricultură moderne, cu sistemul 
său educațional socialist, cu o cultură 
și știință înfloritoare. R.D.G. este, do 
asemenea, o țară de talie mondială 
și în domeniul sporturilor. Drumul a 
fost deschis cu miinile șl cu mințile 
noastre, sub conducerea partidului 
clasei muncitoare. Nimic, dar abso
lut nimic nu ne-a fost dat pe gratis, 
în plus, nu numai că la noi au trebuit 
înlăturate mult mai multe dărimături 
decît la vest de Elba, dar au trebuit 
îndepărtate și „piedicile” care ne-au 
fost puse în cale din acea direcție. 
Astăzi, R.D.G. este un avanpost al 
păcii și al socialismului în Europa. 
Nu se poate să nu se recunoască 
acest lucru, dar, totodată, trebuie să 
ne păzim și de aprecierile greșite 
ale dușmanilor noștri.

R.D.G. va păși pragul anului 2000 
cu încrederea că viitorul aparține so
cialismului. Socialismul este o socie
tate tînără, dar are o influență pu
ternică asupra evoluției situației in
ternaționale. Pe plan social a obținut 
realizări însemnate și va face așa și 
pe viitor. Existența sa dă noi spe
ranțe nu numai poporului nostru, ci 
întregii omeniri.

Să ne gindim la U.R.S.S., care din 
prima clipă a înființării sale s-a 
bucurat de dragostea și speranțele 
proletariatului german. Revoluția din 
Octombrie a deschis omenirii drumul 
spre o lume nouă, lumea socialismu
lui. în lupta coaliției antihitleriste. 
Uniunea Sovietică a fost principalul 
factor al zdrobirii fascismului hitle- 
rist. Nici o zi din istoria sa nu a fost 
irosită. Acest mare stat multinațional 
a demonstrat ce înseamnă lupta pe 
viață și pe moarte pentru apărarea 
patriei. Hitler și-a imaginat că va pu
tea scinda popoarele Uniunii Sovie
tice, dar, sore uimirea sa, aceasta nu 
s-a întîmplat. El a pierdut totul da
torită concepției sale despre cucerirea 
și subjugarea întregii lumi. Este un 
avertisment și pentru cei care consi
deră că a venit, timpul de a revizui 
statu-quo-ul din Europa și care, așa 
cum afirmă ei. vor să deschidă o 
„epocă nouă", caracterizată prin 
„eșuarea socialismului". Pentru aceș
tia, evident, este preferabil să se im
pună din nou vechea gîndire, pentru 
că le este greu să aprecieze în mod 
realist raportul de forțe existent în 
lume.

După cum se știe, R.D.G. a apărut 
ca rezultat al celui de-al doilea 
război mondial și al evoluției postbe
lice. Ea a învățat lecția istoriei. Noi 
mergem pe calea socialismului ținînd 
seama de specificul experienței și 
realităților noastre. Totodată, urmă
rim cu atenție experiența celorlalte 
state socialiste și o utilizăm — a sub-

Din păcate, se caută in istorie nu
mai răspunsul dorit. Am în vedere 
încercările de a arunca asupra 
U.R.S.S. și a aliaților săi vina pen
tru divizarea Europei in blocuri mi
litare opuse.

Ni se cere foarte des să luăm 
măsuri pentru eliminarea acestei di
vizări. Se intîmplă să auzim și ur
mătorul apel : să înlăture U.R.S.S. 
zidul Berlinului și noi vom da cre
zare în cele din urmă intențiilor ei 
pașnice. In R.F.G. însă, în ultimul 
timp s-au făcut auzite voci care se 
pronunță pentru refacerea Germa
niei în granițele din 1937. Au început 
din nou discuții despre Silezia po
loneză.

Probabil că unii politicieni sînt 
tentați să se folosească de reforme
le din Uniunea Sovietică și dintr-o 
serie de alte țări socialiste pentru 
a reînvia unele sau altele dintre 
vechile lor pretenții. S-a ajuns chiar 
la o interpretare dubioasă a decla
rației sovieto—vest-germane semna
te în iunie la Bonn.

Aceste probleme au o importanță 
deosebită pentru soarta popoarelor 
din Europa, pentru întreaga lume. 
De aceea este necesară o clarifica
re deplină.

în primul rînd. partenerii noștri 
occidentali trebuie să pornească de 
la faptul că problemele referitoa
re la R.D.G. nu se soluționează la 
Moscova, ci la Berlin. R.D.G. este 
un stat suveran ; ea adoptă de sine 
stătător măsurile referitoare la a- 
părarea unora sau altora dintre in
teresele ei. la politica ei internă și 
externă.

Desigur. Uniunea Sovietică nu se 
dezice de răspunderea sa pentru so
luționarea problemelor europene, 
răspundere bazată pe tratatele in
ternaționale și definită de rolul pe 
care-1 joacă puterile Învingătoare în 

liniat secretarul general al C.C. al 
P.S.U.G.

Nu întîmplător adversarii noștri își 
Îndreaptă in prezent, mai mult ca 
oricînd, calomniile împotriva R.D.G. 
Cei 40 de ani ai R.D.G. constituie, 
totodată, 40 de ani de înfringeri pen
tru imperialismul german. Socialis
mul pe pămintul german este cu atît 
mai insuportabil pentru imperialism 
cu cit masele exploatate anterior au 
putut constata aici că sînt capabile 
să-și hotărască soarta de sine stătă
tor, fără capitaliști.

Cei 40 de ani ai R.D.G. au fost 40 
de ani de muncă eroică, 40 de ani de 
luptă încununată de succese pentru 
înflorirea republicii noastre socialis
te, pentru binele poporului. Așa va 
fi și in viitor. Important este ca 
partidul care conduce societatea noas
tră — Partidul Socialist Unit din Ger
mania —, pregătind cel de-al XII-lea 
Congres, să-și consolideze în conti
nuare propriile rinduri, să-și strîngă 
și mai mult legăturile cu clasa mun
citoare, cu țăranii cooperatori, cu in
telectualitatea, cu întregul popor. 
Vom acționa în continuare pe baza 
teoriei lui Karl Marx, potrivit căreia 
se pune problema nu de a interpreta 
lumea, ci de a o schimba. în cadrul 
țărilor socialiste, republica noastră 
va continua și în viitor să-și înfăp
tuiască transformările printr-o po
litică de continuitate și înnoire în 
culorile R.D.G. Obiectivele sint în
scrise în programul partidului nos
tru. Este vorba de edificarea în con
tinuare a societății socialiste dezvol
tate.

Firește că acesta nu este un o- 
biectiv care să poată fi realizat în 
scurtă vreme Si după rețete de-a 
gata, fără să se caute în permanen
tă soluțiile cele mai bune și mai 
adecvate. Este mai curînd vorba de 
un proces istoric pe termen lung, de 
transformări și reforme profunde in 
toate domeniile. Prin aceasta, socia
lismul. ca alternativă reală la capi
talism. se dezvoltă permanent pe 
trepte tot mai înalte, evidențiindu-și 
avantajele pentru viața oamenilor. 
Pentru noi rămîne valabilă lozinca 
din perioada creării R.D.G. : Mereu 
înainte, niciodată Înapoi 1 — a ară
tat vorbitorul.

în acest spirit își pregătește 
P.S.U.G. cel de-al XII-lea Congres. 
Din perspectiva anilor '90 și ținînd 
seama de cerințele și problemele ce 
trebuie soluționate, se vor adopta 
hotăriri privind sarcinile de viitor în 
edificarea socialismului și în lupta 
pentru pace. Este vorba despre inte
resele fundamentale ale întregului 
popor și — în cadrul dezbaterilor 
democratice ce au loc înaintea con
gresului — poporul ia inițiative, con
tribuie prin cunoștințele sale, prin 
propunerile sale la cauza comună so
cialistă.

Viața din tara noastră, precum șl 
, evenimentele internaționale pun in 
epoca noastră probleme ce necesită 
un răspuns clar de pe o poziție fer
mă. Poziția noastră decurge din a- 
plicarea creatoare a marxism-lenl- 
nismului. din interesele clasei mun
citoare si ale oamenilor muncii.*  Sîn
tem preocupați ca cetățenii să parti
cipe tot mai activ si mai concret la 
treburile statului. O comparație in
tre R.D.G. de azi și R.D.G. din 1949 
este elocventă. Apar cu pregnanță 
marile procese de transformări revo
luționare care au avut loc aici, pe 
pămintul german, și care au de
monstrat capacitatea clasei munci
toare si a aliaților ei de a exercita 
puterea.

11,30 Lumea copiilor • Telefllmoteca de 
ghiozdan. „Surpriza cu... peripe
ții”. Producție a studiourilor ceho
slovace. Premieră TV. Episodul 3

13,25 Sub tricolor, la datorie ! Docu
mentele programatice pentru cel 
de-al XIV-lea Congres al partidu
lui, grandioasă proiecție a viitoru
lui socialist șl comunist al Româ
niei

13,40 Viața satului. In tntîmpinarea 
Congresului al XIV-lea al partidu
lui — Congresul marilor Împliniri 
socialiste

13,00 Telex
13,05 Album duminical
15,00 închiderea programului

10,00 Telejurnal
19,20 Cintarea României. Omagiul țării, 

conducătorului Iubit. Emisiune 
realizată In colaborare cu Consiliul

în cei 40 de ani. la noi a fost edi
ficată o economie cu o structură mo
dernă și o înaltă productivitate. Ea 
se caracterizează prin dinamism și 
creșterea eficienței. în anul 1989 vor 
fi realizate 279 miliarde mărci venit 
național, de 11 ori mai mult decît 
în 1949. Productivitatea muncii a 
sporit de 10 ori și jumătate. în in
dustrie. producția a crescut în aceas
tă perioadă de 18 ori. în prezent, 
producția realizată într-o singură 
lună în domeniul construcțiilor echi
valează cu cea din întregul an 1949. 
A crescut aproape de două ori pro
ducția vegetală în agricultură. în 
anii *80.  mulțumită activității oame
nilor muncii, venitul național a spo
rit in medie cu 4 la sută anual — 
o rată considerabilă și pe plan in
ternațional. Avind în vedere marila 

cel de-al doilea război mondial. Tre
buie să amintim și că în primul 
rînd a fost creată R.F.G., și doar ul
terior. în estul Germaniei, a fost 
luată hotărirea privind crearea unui 
stat al muncitorilor și țăranilor.

Și, în sfirșit, nu trebuie să uităm 
că mai intii a fost formată Alianța 
Nord-Atlantică și abia șase ani mai 
tirziu, după primirea R.F.G. in 
N.A.T.O., U.R.S.S. și o serie de state 
din Europa răsăriteană au semnat 
Tratatul de la Varșovia.

De fiecare dată cînd în Occident 
ș-a mizat pe retrasarea hărții post
belice a Europei, acest lucru a dus 
la o nouă tensionare a situației in
ternaționale, la amplificarea perico
lului unui conflict nuclear și nu a 
contribuit absolut cu nimic la solu
ționarea problemelor stringente care 
se referă la interesele oamenilor.

Există indicii — a spus vorbito
rul — în sensul că politica rațiu
nii și realismului în problemele in
ternaționale devine comună pentru 
partide și mișcări de cel mai larg 
diapazon — comuniști, socialiști, 
creștin-democrați, liberali, ecolo- 
giști.

Realmente, In era nucleară, cînd 
In fața omenirii se află sarcina 
luptei pentru supraviețuire, cele 
mai acute probleme ale contempora
neității pot fi soluționate numai 
prin eforturi comune și pe cale paș
nică, folosindu-se mijloacele politi
ce. Altă soluție nu există, o altă 
oale ar fi ucigătoare pentru toți.

In încheierea cuvintării sale, 
M. Gorbaciov a subliniat că P.C.U.S., 
poporul sovietic sînt ferm hotărite 
să acționeze pentru dezvoltarea 
multilaterală a U.R.S.S. în cadrul 
procesului ce se desfășoară în pre
zent în țară. El a urat poporului din 
R. D. Germană suocese in făurirea 
vieții sale noi, socialiste. 

transformări de pe piața mondială șl 
concurența tot mai intensă, noi am 
reușit totuși să ne impunem.

In 1949. clasa muncitoare a dat 
dovadă de curaj, luind în miinile 
sale conducerea unei economii a- 
oroape paralizată, devastată de răz
boiul hitlerist si amputată prin divi
zarea Germaniei. In pofida tuturor 
îndoielilor și prognozelor pesimiste, 
a luat ființă și s-a confirmat in 
practică proprietatea poporului. A 
devenit realitate deviza : ceea ce 
este creat de mina poporului trebuie 
să fie proprietatea poporului. Re
construcția s-a desfășurat în bune 
condiții, și profundele disproporții 
apărute din cauza divizării au fost 
eliminate. A început o fază încunu
nată de succes a unei dezvoltări e- 
conomice extensive. A devenit tot 
mai clar că economia țării noastre 
poate funcționa fără capitalism, fără 
exploatarea omului de către om. ca 
economie planificată, socialistă, pe 
baza proprietății socialiste asupra 
principalelor mijloace de producție.

La începutul anilor *70  — a spus 
Erich Honecker — am inițiat în eco
nomia noastră o cotitură spre dez
voltarea intensivă și am început să 
legăm revoluția tehnico-ștjințifică 
de avantajele socialismului. De 
atunci, o parte tot mal mare a creș
terii noastre economice se datorează 
tehnologiilor înalte.

Rezolvăm singuri problemele noas
tre. cu mijloacele noastre socialiste. 
Sfaturile care îndeamnă spre slăbi
rea socialismului la noi nu dau roa
de. Șomajul în masă, lipsa de adă
post. insecuritatea socială — însoți
toarele tehnicii moderne în R.F.G. — 
la noi nu există nici astăzi și nu vor 
exista nici în viitor. Este o încălcare 
a drepturilor omului dacă o treime, 
un sfert sau orice parte a societății 
este lăsată de-o parte, este margi- 
nalizată. Revoluția tehnico-științifică 
se edifică la noi paralel cu secu
ritatea socială și este unul din iz
voarele bogăției sociale, după cum 
spunea Karl Marx.

O dovadă In acest sens o consti
tuie programul construcțiilor de lo
cuințe prin care intenționăm ca pînă 
In 1990 să soluționăm problema lo
cuințelor ca problemă socială. Pînă 
In anul 1989. inclusiv, au fost con
struite sau modernizate 3 270 000 da 
locuințe, ba chiar mai mult.

După oe a prezentat o serie de 
realizări pe plan social ale R. D. 
Germane, vorbitorul a arătat : Toate 
mijloacele au fost concentrate spre 
satisfacerea necesităților de bază ale 
oamenilor. Firește că nu totul poate 
fi soluționat in același timp. întrucit, 
după cum se știe, o marcă poate fi 
cheltuită doar o dată. Printr-o pro
ductivitate sporită, cresc însă și po
sibilitățile noastre.

Puternica dezvoltare a forțelor de 
producție nu s-ar fi putut infăptui 
dacă nu s-ar fi operat o profundă 
restructurare în însăși planiîicâreă" 
noastră. Ne este proaspăt în memo
rie procesul, deloc simplu. în urma 
căruia au fost create combinatele a- 
parținînd poporului. Legătura dintre 
știință, producție și desfacere s-a 
valorificat în aceste puternice uni
tăți economice. Multe combinate 
concurează cu succes pe piața mon
dială pentru a obține o poziție tot 
mai solidă de la o zi Ia alta. Deci 
nu există nici un motiv să ne oprim, 
dimpotrivă.

Combinatele au atins o maturi
tate care le permite să ajungă trep
tat la o nouă calitate a conducerii, 
planificării și gestiunii economice. 
Autogospodărirea mijloacelor este 
cuvîntul-cheie al schimbărilor care 
nu trebuie să fie mai puțin impor
tante decit cele din ultimele cinci
nale. Se deschide larg cîmpul de ac
țiune pentru asumarea responsabili
tății și pentru inițiative pe terenul 
solid al economiei planificate. In
fluenta fiecărui om in parte, ca și a 
colectivelor și a sindicatelor din în
treprinderi va crește. Principiul pro
ductivității va acționa și mai puter
nic. pentru ca munca bună să fie tot 
mai bine remunerată. Toate acestea 
fac ca raportul dintre individ și pro
prietatea comună să devină mai 
strins. cu toate drepturile și Îndato
ririle pe care le implică acest lucru.

O bază solidă a strategiei noastre 
economice o reprezintă colaborarea 
tot mai strînsă cu Uniunea Sovietică 
și cu celelalte state membre ale 
C.A.E.R.

Iată bilanțul ultimilor 40 de ani 
ai R.D.G. : prin munca poporului și 
pentru popor s-au obținut rezultate 
mărețe. Dar nici în viitor eforturile 
nu vor fi mai mici. Noi sarcini 
necesită noi soluții. Și vom găsi 
răspuns pentru fiecare problemă. Le 
vom găsi impreună cu poporul pen
tru a merge înainte, pentru a pro
gresa pe drumul socialismului în 
Republica Democrată Germană.

Trebuie să ținem seama de di
namica in creștere a forțelor de pro
ducție pentru a dezvolta in conti
nuare relațiile de producție socia
liste. Astfel va fi posibil ca, atît in 
cadrul economiei naționale în an
samblu, cit și în fiecare întreprin
dere în parte să introducem mai 
rapid produse noi și tehnologii noi 
și să reacționăm mai flexibil la 
nevoile de aprovizionare ale popu
lației, precum și ale pieței interna
ționale.

în pregătirea celui de-al XII-lea 
Congres al P.S.U.G., la orașe și la . 
sate, în organizațiile de partid din 
întreprinderi și de la locul de do
miciliu, in cadrul sindicatelor și al 
Frontului Național se desfășoară un 
dialog deschis, în spirit de încredere. 
Acest lucru corespunde tradiției 
democrației noastre socialiste. în 
săptăminile și lunile următoare vor 
fi dezbătute in continuare principa
lele probleme ale dezvoltării Repu
blicii noastre Democrate Germane 
socialiste, in legătură cu care con
gresul partidului va adopta hotărî- 
rile necesare. Ca și în trecut, în 
viitor dezvoltarea republicii noastre 
va constitui, de asemenea, opera 
întregului popor.

Cei 40 de ani ei R.D.G., care au 
marcat un capitol absolut nou în 
istoria poporului nostru, au pus în 
evidentă cu deosebită pregnanță ne
cesitatea — dar și prețul — unei păci 
durabile. De pe pămint german nu 
trebuie să mai pornească niciodată 
un război — această profesiune de 
credință corespunde unei lecții ho- 
tărîtoare a trecutului. Aceasta a 
devenit Ia noi politică de stat. în 
ceea ce am făcut și in .ceea ce vom 
face mal departe am pus ideea 

respectivă mal presus de orice, 
pentru ca Republica Democrată 
Germană socialistă să prospere și să 
poată trăi în siguranță și armonie 
in familia popoarelor europene.

Dacă privim in urmă la perioada 
care s-a scurs după anul 1949, putem 
constata că nu o dată a existat 
primejdia ca războiul rece să se 
transforme Intr-un război real. 
R.D.G. a avut o contribuție activă 
în cadrul acelei evoluții care a 
permis o multitudine de progrese 
însemnate în conformitate cu Actul 
final de la Helsinki. Realizarea acor
dului sovieto-american de eliminare 
a rachetelor cu rază medie de acțiu
ne din Europa este considerată de 
R.D.G. un rezultat însemnat și al 
eforturilor sale pentru a se păși în 
epoca dezarmării nucleare.

Oricît de satisfăcut! sîntem da 
schimbările pozitive înregistrate pe 
linia îmbunătățirii situației interna
ționale — a spus Erich Honecker —, 
nu putem să nu luăm în considera
re și tendințele negative. N.A.T.O. 
și-a reafirmat, recent, concepția 
privind „politica de forță" și „descu
rajarea nucleară" și nu face un 
secret din faptul că Încearcă să-șl 
modernizeze diferitele tipuri de 
arme. Prin aceasta se Încearcă de
clanșarea unei noi curse a înarmări
lor. orientată Împotriva socialismului, 
în timp ce frînarea procesului înar
mării este la ordinea zilei pe plan 
politic mondial, acest proces este 
continuat fără răgaz, atît In dome
niul nuclear, cit și în cel conven
țional. Nu putem și nu trebuie să 
trecem cu vederea că R.F.G. nu a 
urmat exemplul R.D.G. în ce pri
vește dezarmarea unilaterală, nici 
măcar cu un singur soldat.

Salutăm preconizata întîlnîre la 
nivel înalt dintre Mihail Gorbaciov 
și președintele George Bush în 
primăvara sau la începutul verii 
anului 1990.

Programul de pace al statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, care a fost dezvoltat la con
sfătuirea de la București a Comite
tului Politic Consultativ, conține o 
concepție cuprinzătoare și practică 
privind dezarmarea. Ce obiectiv ar 
fi mai uman decît apărarea omeni
rii de distrugere prin declanșarea 
unui infern atomic, decît eliminarea 
războiului din viața popoarelor ? 
Prin dezarmare ar fi posibilă elibe
rarea unor mijloace uriașe ce ar 
putea fi alocate pentru soluționarea 
unor probleme globale de genul 
celor examinate la conferința țări
lor nealiniate : subdezvoltarea, foa
metea. analfabetismul. în sfirșit, ar 
fi posibil să se sprijine și protecția 
mediului înconjurător natural. Este 
necesar ca armamentele și forțele 
armate ale Tratatului de la Varșovia 
și ale N.A.T.O. să fie reduse pînă 
se va obține un nivel la care nu ar 
mai fi posibilă agresiunea. Prin 
aceasta s-ar obține o Importantă 
garanție că problemele controversate 
pe plan international nu vor mal fl 
reglementate prin milloace militare, 
ci numai prin mijloace pașnice.

Pe «tcfeeâșl linie, R.D.G., împreună 
cu R.S. Cehoslovacă și R.P. Polonă, 
au lansat numeroase inițiative, pro- 
punînd crearea de zone libere de 
armele nucleare și de armele 
chimice, crearea de zone ale încre
derii, propuneri care nu au pierdut, 
ci, dimpotrivă, au cîștigat în actuali
tate. Totodată — ca și alte state ale 
Tratatului de la Varșovia —, țara 
noastră și-a redus unilateral forțele 
sale armate, independent de rezul
tatul negocierilor ce se vor desfășura 
pînă la sfirșitul lui 1990. Trebuie să 
spun că reducerile ce au fost deja 
realizate vor fl urmate în zilele 
următoare de altele. In cadrul „Săp- 
tămînii O.N.U. pentru dezarmare", 
la 24 octombrie, va fi desființat re
gimentul de blindate numărul 8 de 
la Goldberg al Armatei Populare 
Naționale, iar la 25 octombrie — 
escadra de avioane de vînătoare 
numărul 7 de la Drewitz. Avind în 
vedere faptul că strategia N.A.T.O. 
nu s-a modificat, răspunderea pe 
care o avem pentru menținerea păcii 
impune, totodată, să ne asigurăm o 
capacitate de apărare la un nivel 
adecvat.

în contrast flagrant cu politica 
noastră se află pretențiile revanșar
de ale politicienilor din R.F.G., care 
au stirnit în întreaga lume îngrijo
rare și protest. Acolo se vorbește de 
„continuarea existenței Reichului 
german în granițele din 1937". Ordi
nea postbelică este pusă sub semnul 
Întrebării, iar teza privind o pre
tinsă problemă germană deschisă se 
aude mai tare decît pînă acum. 
Reeditarea încercărilor de a se erija 
în unicul reprezentant al germanilor, 
întreprinse și în anii ’50 și ’60. a fost 
completată cu așa-numita „datorie 
de a-i ocroti pe toți germanii".

Campania deșănțată de defăimare 
dusă in prezent și coordonată la 
nivel internațional împotriva R.D.G. 
are drept scop să inducă în eroare 
oamenii și să provoace îndoieli în. 
ceea ce privește forța și avantajele 
socialismului. Acest lucru nu ne 
poate face decît să ne intensificăm 
și în viitor eforturile pentru edifi
carea unui cămin european pașnic, 
într-un asemenea cămin coexistența 
și colaborarea dintre statele cu orîn- 
duiri sociale diferite trebuie să se 
dezvolte bine. în acest sens, există 
o bază solidă în Actul final de la 
Helsinki, precum și în alte docu
mente ale C.S.C.E. Nu vom permite 
insă nimănui să folosească aceste 
acorduri abuziv pentru a destabiliza 
socialismul. Respectarea strictă a 
principiilor suveranității, integrității 
teritoriale, independentei și neames
tecului în treburile interne consti
tuie o condiție indispensabilă în 
acest sens — a subliniat Erich 
Honecker.

Republica Democrată Germană a 
parcurs un drum plin de realizări, 
care fac poporul nostru să-șl dea și 
mai bine seama de forța sa, de va
loarea tuturor eforturilor vizind edi
ficarea unei vieți noi, demne de om 
și pline de satisfacții. Socialismul și 
pacea sint și rămîn cuvintele-cheie 
pentru ceea ce s-a realizat pină în 
prezent, ca și pentru ceea ce se va 
realiza în viitor. Privim plini de 
forță și încredere in viitor. Și în cel 
de-al cincilea deceniu, statul socia
list al muncitorilor și țăranilor pa 
pămint german va demonstra per
manent, prin acțiunile sale spre 
binele poporului, prin contribuția sa 
la pacea, securitatea și colaborarea 
internațională, că înființarea sa. în 
octombrie 1949, a constituit o co
titură in istoria poporului german șl 
a Europei — a încheiat secretarul 
general al C.C. al P.S.U.G.



Initiatives constructive ale României socialiste, 
ale președintelui Nicnlae Ceausescu, contribuție 

de seamă la edificarea unei lumi a păcii si prepresului
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Inițiativele șl acțiunile României socialiste, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu in vederea consolidării păcii, a înfăptuirii dezarmării 
și securității, pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase exclusiv 
pe cale politică, prin tratative, pentru lichidarea subdezvoltării și edifi
carea unei lumi în care toate popoarele să poată propăși în demnitate

șl Independență sînt reflectate pe larg de mijloace de informare In 
masă de peste hotare.

Presa internațională evidențiază, totodată, vasta activitate construc
tivă, realizările de seamă ale poporului român pe calea dezvoltării eco
nomice și sociale a țării, îndeosebi în perioada de profunde prefaceri 
inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.

Concepția profund umanistă a 
șefului statului român privind 
abolirea politicii de folosire a for
ței și de amenințare cu forța, so
lutionarea problemelor arzătoare 
ale vieții contemporane în confor
mitate cu aspirația popoarelor de 
a trăi în pace și securitate con
stituie în prezent principala cerință 
pentru stabilirea unor relații de tip 
nou, bazate pe încredere. înțelegere 
și colaborare, pentru edificarea 
unei păci durabile pe glob — se 
arată in articolul „România ferm 
angajată fată de soluționarea ne
gociată a conflictelor dintre state", 
inserat de ziarul pakistanez „THE 
MUSLIM".

Eliminarea politicii de folosire a 
forței și amenințării cu forța din 
viata internațională, solutionarea 
pașnică, pe calea negocierilor, a 
tuturor disputelor interstatale con
stituie linii directoare fundamen
tale ale politicii externe a Româ
niei. Noua gîndire politică, noua 
abordare a problemelor internațio
nale. arată președintele 
Nicolae Ceaușescu. implică nu 
numai eliminarea totală a armelor- 
nucleare, a celorlalte mijloace de 
distrugere în masă și începerea 
dezarmării, ci și renunțarea totală 
la calea militară de „soluționare" 
a conflictelor interstatale și rezol
varea tuturor divergentelor, a tu
turor disputelor exclusiv prin ne
gocieri.

Cu prilejul întrevederilor și con
vorbirilor avute cu șefii de stat șl 
de guvern, precum și cu alte per
sonalități politice din statele im
plicate in diverse conflicte, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că elementele politice, ideo
logice sau de altă natură nu trebuie 
invocate drept pretext pentru a 
obstructiona negocierile.

Pe lîngă afirmarea acestor poziții 
de principiu, președintele Româ
niei. Nicolae Ceaușescu. a depus, 
de asemenea, eforturi consecvente, 
a adoptat măsuri concrete, de larg 
răsunet international pentru solu
tionarea conflictelor în funcție de 
condițiile concrete și pentru eli
minarea focarelor de tensiune 
în diverse regiuni ale globului. 
Din acest punct de vedere 
sînt elocvente eforturile Româ
niei. contribuția președintelui 
Nicolae Ceaușescu în găsirea unor 
soluții realiste pentru rezolvarea 
conflictelor din Orientul Mijlociu, 
rolul jucat de diplomația română 
în schimbările survenite in situația 
din această regiune. încă din 1978, 
România s-a pronunțat pentru o 
conferință internațională organizată 
sub egida O.N.U. cu participarea 
tuturor părților implicate, inclusiv 
a Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, ca și a Israelului și a 
celor cinci țări membre permanente 
ale Consiliului de Securitate, care 
să contribuie la soluționarea paș
nică, globală și durabilă a situației 
din Orientul Mijlociu.

România s-a pronunțat întotdea
una pentru o soluționare politică 
a războiului dintre Iran și Irak, 
salutînd încetarea focului și expri- 
mîndu-și speranța că toate diver
gentele dintre cele două state vor 
fi rezolvate pe calea negocierilor. 
România a acordat o atenție deo
sebită evoluției situației din Liban. 
Ea a subliniat în repetate rînduri 
necesitatea de a asigura indepen
denta. unitatea și integritatea Li
banului. precum și necesitatea re
zolvării tuturor divergențelor la 
masa negocierilor — singura cale 
de a ajunge la soluții acceptabile 
pentru toate părțile. România con
sideră că dialogul reprezintă și 
cheia soluționării altor situații de 
încordare și conflict, indiferent de 
zona în care ar apărea — America 
Centrală. Asia sau Africa.

România a sprijinit de la bun 
început solutionarea negociată a 
problemelor din Afganistan, retra
gerea trupelor străine, precum și 
asigurarea independentei și suve
ranității acestei țări. Acordurile de 
la Geneva pentru soluționarea po
litică a situației din Afganistan șl 
retragerea trupelor sovietice din 
această tară au fost salutate cu 
deosebită satisfacție de către 
România, Ele au fost considerate 
drept dovada unui spirit realist, a 
voinței politice de a ajunge la 
înțelegeri reciproc acceptabile.

în prezent — subliniază ..The 
Muslim" — România consideră că 
nu trebuie precupețit nici un efort 
care, ar putea contribui la o largă 
reconciliere națională, pentru ca 
poporul afgan să-și poată vindeca 
rănile produse de război și să-și 
reconstruiască tara.

România și-a exprimat, de ase
menea, profunda îngrijorare în le
gătură cu menținerea situației din 
Cambodgia, subliniind în repetate

• Realizările importante de astăzi ale 
României, temeiul optimismului și în
crederii în viitor • Solutionarea prin 
tratative a conflictelor dintre state, 
orientare fundamentală a politicii ex
terne românești • Relații de colabo
rare fructuoasă cu toate țările în curs 
de dezvoltare • Lichidarea în între
gime a datoriei externe, expresie a 
forței și vitalității economiei românești

rînduri necesitate» unei încetări ur
gente a focului, a retragerii tuturor 
trupelor străine de pe teritoriul 
Kampuchiei democrate, precum și 
a respectării dreptului poporului 
kamoucbian de a soluționa în mod 
independent problema dezvoltării 
Sale interne.

Pe lîngă eforturile sale perma
nente pentru a contribui la solu
ționarea conflictelor și a divergen
țelor dintre state. România a 
acordat o atenție specială bazelor 
juridice ale principiului nerecurge- 
rii la forță, consolidării proceduri
lor pentru soluționarea pașnică a 
conflictelor, relevă ziarul pakista
nez.

Succesele deosebite ale Româ
niei moderne, obținute printr-un 
considerabil efort național, au fost 
posibile datorită inițiativelor și 
măsurilor promovate de președin
tele Nicolae Ceaușescu în direcția 
alocării a aproximativ o treime 
din venitul național pentru fondul 
de dezvoltare, ecenomico-socială a 
țării, poate cea mai înaltă rată de 
acumulare pe plan mondial, și care 
continuă să se mențină și în pre
zent. se arată intr-un articol publi
cat de ziarul chilian „LA TER- 
CERA". Această politică — se rele
vă în articol — s-a bucurat de 
adeziunea entuziastă a poporului 
român.

Prezentîndu-1 ca pe un eveni
ment de o deosebită însemnătate, 
articolul semnalează, în continua
re. faptul că România a încetat, de 
la sfîrșitul lunii martie, să mai 
aibă datorii externe, rezultat pe 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
l-a definit drept o realizare a mun
cii poporului, ca pe o expresie a 
forței și vitalității economiei româ
nești și ca pe o victorie a națiunii 
pentru independența sa economică 
și politică. Pentru prima dată in 
lunga sa istorie, se subliniază in ar
ticol, poporul român nu mai are o- 
bligații financiare internaționale, 
ceea ce îi conferă capacitatea de 
a-și orienta eforturile în folosul 
propriei dezvoltări. Lichidîndu-și 
datoria externă. România a do- 
bîndit o poziție unică pe arena 
mondială, în condițiile în care da
toriile altor state continuă să 
crească și să afecteze, prin ram
bursări excesive, eforturile de pro
gres ale multor țări, în special ale 
celor în curs de dezvoltare, care, 
practic, au ajuns să finanțeze țările 
industrializate creditoare.

într-un amplu articol, „LA SE- 
MAINE", periodic care apare în 
Zair, relevă contribuția președin
telui Nicolae Ceaușescu la edifica
rea unei Românii industrializate și 
prospere, la elaborarea și imple
mentarea strategiei de dezvoltare 
economică și socială a țării. Șeful 
statului român este cunoscut, de a- 
semenea, ca autor al unui concept 
organic privind reglementarea pro
blemelor subdezvoltării și edificării 

unei noi ordini economice interna
ționale, pe baza unei cooperări e- 
chitabile între state, precum șl 
salvgardarea păcii șl securității 
mondiale.

Sub conducerea înțeleaptă a pre
ședintelui Njcolae Ceaușescu, . scrie 
„La Semaine", România întreține 
relații de cooperare fructuoasă cu 
toate statele membre ale Or
ganizației Unității Africane. Ca 
prieten fidel al africanilor, ara
tă publicația zaireză, președin
tele Nicolae Ceaușescu a efectuat, 
în mai multe rînduri. vizite în 
Africa. In cursul acestor vizite s-a 
dovedit că România și țările afri
cane împărtășesc aceleași puncte 
de vedere pe plan international. 
Mai mulți șefi de stat africani au 
vizitat România și. cu aceste pri
lejuri, au semnat tratate de prie
tenie si de cooperare bilaterale.

Poziția României, de solidari
tate militantă cu popoarele africa
ne. nu este un fapt întîmplător, 
întrucît această tară a trebuit să 
ducă o luptă dură și îndelungată 
pentru afirmarea plenară a iden
tității sale naționale, pentru li
bertate națională și progres social.

România acordă un sprijin per
manent eforturilor depuse de sta
tele africane în direcția emancipă
rii naționale și sociale, a eradică
rii decalajelor ce le separă de 
statele industrializate, a eliminării 
din viata internațională a vechii 
politici de dominație și inechitate. 
Subliniind această permanentă a 
politicii externe românești, artico
lul menționează că. după 1965. re
lațiile româno-africane au cunoscut 
o evoluție ascendentă — consecință 
logică a orientării de principiu vi- 
zind diversificarea raporturilor 
României cu statele în curs de 
dezvoltare si. în acest context, cu 
cele din , Africa. Rolul decisiv în 
evoluția fără precedent a ra
porturilor României cu statele 
membre ale O.U.A. revine, fără 
îndoială, dialogului la nivel înalt 
româno-african, care a dus ta o 
mai bună cunoaștere, la strîn- 
gerea, consolidarea și diversifi
carea relațiilor bilaterale. Pre
ședintele României s-a remarcat, 
în perioada care a trecut din 1965, 
ca un campion al dialogului 
româno-african, notează „La Se
maine".

Cu România, țara președintelui 
Nicolae Ceaușescu. zairezii au 
făcut cunoștință fncepind cu anii 
’70 — scrie într-un editorial con
sacrat României o altă publicație 
zaireză. „L’ANALYSTE". România 
este cunoscută la noi — relevă pu
blicația — datorită frecventei 
sale participări ta Tîrgul Interna
tional de la Kinshasa. Experiența 
românească interesează Zairul, 
atît pentru numeroasele sale în
făptuiri din diferite domenii de 
activitate, cît și pentru politica sa 

profund Independentă, pe plan in
tern și extern.

Fapt extrem de rar. Republica 
Socialistă România și-a rambursat 
în întregime, la sfîrșitul lunii 
martie 1989. datoria externă. 
Este o probă evidentă a forței și 
vitalității economiei românești — 
subliniază „L’Analyste".

Publicația zaireză amintește, 
totodată, de politica internațională 
de largă deschidere promovată de 
țara noastră. în context fiind men
ționate bunele relații dintre Româ
nia și Zair, exemplificate, între 
altele, de cei aproximativ 400 de 
tineri zairezi care au studiat în 
institute românești de învătămînt 
superior.

Săptămînalul somalez „HEEGAN" 
relevă, într-un amplu articol, că, 
în anii de după 1965. din inițiativa 
și cu contribuția decisivă a pre- 
ședintelui Nicolae Ceaușescu, au 
fost adoptate măsuri ample și com
plexe pentru dezvoltarea forțelor 
de producție și distribuirea lor ar
monioasă pe teritoriul României, 
la asigurarea unor condiții mate
riale, culturale și sociale superioa
re, a egalității în drepturi a tutu
ror cetățenilor țării fără nici o 
deosebire. Alocînd o treime din ve
nitul național pentru dezvoltare. 
România a reușit să-și asigure 
fonduri pentru un vast program de 
investiții, materializate în con
struirea a ■ numeroase unități in
dustriale, agrozootehnice, în îmbu- 
nătăț’.rea muncii în agricultură, 
dezvoltarea transporturilor, con
strucțiilor de locuințe, educației, 
culturii, ocrotirii sănătății.

Venitul național a depășit în 
1988 de anroane 40 de ori venitul 
national din 1945 al României. 
Știința, educația, culturr eu cu
noscut o ascensiune și c evoluție 
prestigioase. O vastă rețea de in
stituții medicale asigură tuturor 
cetățenilor dreptul Ia asistență 
medicală. Dună 1978. un nou me
canism economic a fost Introdus, 
bazat ne principiile autoconducerii 
și autogestiuriii. Au fost înființate 
consilii naționale și au avut loc 
congrese, Ia fiecare cinci ani. ne 
ramurile de activitate (industrie, 
agricultură, știință, educație și in- 
vățămînt), ca organisme de partici
pare directă a cetățenilor ta con
ducerea societății. Sistemul demo
cratici muncitoresti-revolutionare în 
România se concretizează prin- 
tr-o înaltă nart’cinare a cetățenilor 
în luarea deciziilor și transnunerea 
acestora în practică, subliniază 
„Heegan".

Publicația evidențiază. de ase
menea. bunele relații de cooperare 
și prietenie existente între Româ
nia șt Somalia, bazate pe respect 
reciproc — relații care au cunoscut 
un curs ascendent. O contribuție 
hotărîtoare la dezvoltarea acestor 
relații au avut-o întî’nirile dintre 
președintele Nicolae Ceausescu si 
președintele Mohamed Siad Barre.

încenînd cu anul 1965. se arată 
într-un articol al ziarului chilian 
..EL PAIS". în România, din 
Inițiativa președintelui târli, 
Nicolae Ceaușescu, s-au elaborat 
și se aplică programe concrete pe 
termen lung, privind dezvoltarea 
echilibrată si armonioasă a eco
nomiei, a științei, învățămîntulul șl 
culturii, a tuturor sectoarelor vie
ții sociale.

Sub titlul „De la stadiul de țară 
socialistă in curs de dezvoltare la 
cel de țară socialistă mediu dez
voltată". ziarul ..THE HERALD", 
care apare in Bangladesh, sublinia
ză că, In prezent, România este 
ferm angajată In realizarea obiec
tivelor strategice de a acționa oen- 
tru creșterea gradului de civiliza
ție, a bunăstării materiale și spi
rituale a poporului, de consolidare 
continuă a forței materiale șl spi
rituale a țării, a independenței și 
suveranității sale. Această apre
ciere făcută de președintele 
Nicolae Ceaușescu exprimă esența 
perspectivelor de dezvoltare a po
porului român în pragul mileniului 
următor.

România este acum o țară socia
listă în curs de dezvoltare, și țelul 
ei strategic este trecerea ta un sta
diu superior, acela de țară mediu 
dezvoltată. Românii privesc cu op
timism viitorul șl pregătesc întîl- 
nirea cu noul mileniu cu noi reali
zări. convinși că în anii 2000 
România va deveni o țară socialis
tă multilateral dezvoltată, cu un 
înalt nivel de civilizație materială 
și spirituală, relevă „The Herald".

(Agerpres)

Manifestare la Beijing
consacrată aniversării a 40 de ani de la stabiiirea 

relațiilor diplomatice rcmâno-chineze
BEIJING 7 (Agerpres) — In con

tinuarea manifestărilor consacrate 
marcării a 40 de ani de la stabi
lirea relațiilor diplomatice româno- 
chineze. la Beijing a fost organiza
tă o intîlnire festivă, sub auspiciile 
Asociației de Prietenie China— 
Rorrtânia și ale Asociației de Priete
nie a Poporului Chinez cu Străină
tatea.

Luind cuvîntul, Liu Gengying, 
vicepreședinte al Asociației de Prie
tenie a Poporului Chinez cu Străină
tatea. a evidențiat tradiția îndelun
gată a legăturilor dintre popoarele 
chinez și român, care, pe parcursul 
luptelor revoluționare purtate sub 
conducerea celor două partide comu
niste, și-au acordat sprijin reciproc.

Vorbitorul a exprimat, totodată, 
satisfacția și prețuirea cu care oa
menii muncii chinezi salută re
marcabilele realizări ale poporului 
român, care, sub conducerea Parti

Discriminările și presiunile de orice fel sint 
incompatibile cu relațiile normale dintre state 

Intervenția reprezentantului român în Comitetul O.N.U. pentru 
problemele economice și financiare

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres)
— Neagu Udroiiu transmite : In ca
drul dezbaterilor care au loc în Co
mitetul pentru problemele econo
mice și financiare al Adunării Ge
nerale a luat cuvîntul reprezentan
tul permanent al țării noastre ta 
O.N.U., Petre Tănăsie.

O nouă strategie internațională 
pentru dezvoltare — a arătat vorbi
torul — trebuie. în viziunea țării 
noastre, să conducă ta eliminarea 
subdezvoltării, a decalajelor dintre 
țările bogate și cele sărace, ta eradi
carea sărăciei la stimularea utili
zării resurselor umane în scopul asi
gurării progresului economic și so
cial in fiecare țară, al încurajării 
comerțului international, al adînci- 
rii cooperării economice. Pova
ra datoriei externe a țărilor în 
curs de dezvoltare a căpătat o di
mensiune calitativ nouă, care cere o 
rezolvare globală, ferită de orice 
condiționări politice sau economice 
impuse statelor debitoare. O ase
menea soluție trebuie să pună capăt 
transferului de resurse dinspre ță
rile in curs de dezvoltare, să des
chidă perspectiva dialogului între 
statele industrializate si cele ră
mase în urmă, definirii responsabi
lităților între debitori și creditori.

Au foșt relevate semnificația si 
rolul cooperării în sfera științei si 
tehnologiei, scoțtndu-se in evidentă 
faptul că dacă țările rămase în urmă 
nu vor obține cît mai curind posibil 
acces ta noile tehnologii, eie vor 
rata posibilitatea de a contribui

Apel la încetarea războiului din Afganistan
KABUL 7 (Agerpres) — Consiliul 

Național al Republicii Afganistan 
— parlamentul — a cerut Adună
rii Generale a O.N.U. să depună 
eforturi in direcția opririi vărsării 
de singe din această țară. Intr-un

Pentru lichidarea definitivă a armelor 
nucleare

• Congresul de la Hiroshima • Noua Zeelandă își reafirmă 
politica sa antinucleară

HIROSHIMA 7 (Agerpres) — La 
Complexul memorial al păcii din 
orașul japonez Hiroshima au început 
lucrările celui de-al IX-lea Con
gres al mișcării internaționale „Me
dicii lumii pentru preîntimpinaTea 
războiului nuclear". Participă ta 
lucrări aproape 3 000 de specialiști 
din diverse domenii ale medicinei, 
precum și cunoscut! experți în pro
blemele dezarmării din peste 70 de 
țări.

Congresul își continuă lucrările ta 
Hiroshima, pînă ta 10 octombrie, ur- 
mlnd ca o parte din delegați să se 
întîlnească ta 11—12 octombrie ta 
Nagasaki, al doilea oraș nipon su
pus. în august 1945, bombardamen
tului atomic american.

Deschiderea Congresului a fost 
precedată de o ceremonie organiza
tă in Parcul Păcii din Hiroshima.

Statele africane denunță manevrele R.S.A. In Namibia
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).

— Statele africane din „prima linie" 
au denunțat, ta Națiunile Unite, re
gimul minoritar rasist sud-african, 
care continuă să ignore planul O.N.U. 
pentru desfășurarea de alegeri libere 
Si echitabile in Namibia, ca parte 
a procesului da decolonizare a aces
tui teritoriu.

Un comunicat difuzat ta sediul new- 
yorkez al organizației mondiale de 
către țările din „prima linie" — Zam
bia, Zimbabwe, Angola, Mozambic, 
Tanzania și Botswana — subliniază

Demisia guvernului elen
ATENA 7 (Agerpres) — Guvernul 

grec de coaliție condus de premierul 
Tzannis Tzannetakis și-a prezentat 
sîmbătă demisia, in perspectiva ale
gerilor generale anticipate de la 5 
noiembrie.

Pentru organizarea alegerilor si a 
campaniei electorale va trebui con
stituit un guvern interimar. In acest 
scop, președintele Republicii Elene. 

dului Comunist Român. în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au transformat 
tara într-un stat socialist cu o in
dustrie modernă și o agricultură in 
plină dezvoltare.

La manifestare au participat Peng 
Chong, vicepreședinte al Comitetu
lui Permanent al Adunării Națio
nale Populare. Li Qiang. membru al 
Comisiei Centrale Consultative a 
P.C. Chinez, președintele Asociației 
de Prietenie China—România. Tian 
Zengpei, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Wang Pingqing, ad
junct al ministrului oomerțului ex
terior și relațiilor economice. Huang 
Guoying, secretar general adjunct al 
Secției - pentru Relații Externe a 
C.C. al P.C. Chinez.

Au fost, de asemenea, prezenți 
ambasadorul României la Beijing, 
Angelo Miculescu, membri ai amba
sadei.

efectiv la consolidarea propriilor 
economii. 1a dezvoltarea economiei 
mondiale.

Țara noastră — a arătat vorbitorul 
— consideră că o nouă conferință 
internațională pe probleme ale 
oooperării în domeniul științei si 
tehnologiei ar oferi șansa relansării 
dialogului între țările dezvoltate și 
cele rămase în urmă în acest do
meniu de însemnătate vitală.

Dialogul și cooperarea internațio
nală în vederea dezvoltării — a sub
liniat, in continuare, vorbitorul — 
sint acum mai necesare ca oricînd, 
dar ele vor căpăta conținut și re
levanță doar în condițiile deplinei 
egalități în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, coexistentei 
pașnice. Orice încercare de condi
ționare a schimburilor comerciale 
și a acțiunilor de cooperare intre 
state de schimbări structurale în ve
derea transformării sectorului public 
in proprietate particulară ori im
punerea mecanismului economic de 
piață, orice presiune și discrimina
re reprezintă în opinia României 
o incompatibilitate cu principiile 
unanim recunoscute în relațiile din
tre state. România consideră că ac
tuala sesiune constituie un bun pri
lej de a reafirma importanta acestor 
principii consfințite în Carta O.N.U., 
în alte documente fundamentale, 
precum șl necesitatea stabilirii unei 
noi ordini economice Internationale, 
a propășirii tuturor popoarelor lu
mii.

mesaj adresat președintelui celei 
de-â 44-a sesiuni a Adunării gene
rale a O.N.U., Joseph Garba, se 
reiterează apelul conducerii afgane 
adresat tuturor părților aflate în 
conflict privind începerea de nego
cieri.

în alocuțiunile rostite în acest ca
dru, cei doi copreședinți ai organi
zației au adresat militanților pen
tru pace chemarea de a intensifica 
lupta pentru lichidarea definitivă a 
armelor nucleare.

★
MADRID 7 (Agerpres) — într-un 

interviu acordat ziarului spaniol 
„El Pais", primul-ministru al Noii 
Zeelande. Geoffrey Palmer, a reafir
mat fidelitatea tării sale față de po
litica nenucleară. El a subliniat că 
Noua Zeelandă nu are nevoie de 
arme nucleare întrucît nimeni nu o 
amenință. De aceea, țara nu va ad
mite aducerea de asemenea arme și 
nioi intrarea în porturile neozeelan
deze a navelor cu propulsie nuclea
ră. „Nu intenționăm să facem con
cesii în promovarea acestei politici", 
a relevat Palmer.

că guvernul de 1a Pretoria continuă 
să desfășoare unități paramilitare în 
rîndurile poliției locale și menține 
structuri de comandă ale așa-numitei 
forțe teritoriale (Swaft).

In plină campanie electorală, for
țele de ocupație sud-africane folo
sesc aceste elemente în acte de inti
midare care, deseori, se soldează cu 
morți șl răniți, înrăutățirea situației 
interne și încălcarea dreptului 1a li
bertatea de expresie și reuniuni pj- 
blice al populației locale.

Christos Sartzetakis, I-a primit — 
conform constituției — pe liderul 
formațiunii politice învingătoare în 
ultimele alegeri generale, respectiv. 
Constantin Mitsotakis. președintele 
partidului Noua Democrație. Acesta 
și-a reiterat însă refuzul de a în
cerca să formeze un cabinet. In con
tinuare, șeful statului 11 va primi 
pe liderul Mișcării Socialiste Pan- 
elene (PASOK), Andreas Papandreu. 

In interesul edificării 
unui climat de prietenie 
și colaborare in Balcani 

Intîlnlrea primarilor 
din capitalele țărilor 

balcanice
BELGRAD 7 (Agerpres). — La 

Belgrad a avut loc o intîlnire a pri
marilor din capitalele țărilor balca
nice — Atena, Belgrad, București, 
Sofia și Tirana. Cu acest pri
lej s-a făcut un schimb de expe
riență și opinii privind problemele 
dezvoltării capitalelor respective, 
subliniindu-se necesitatea întăririi 
cooperării dintre administrațiile a- 
cestor orașe. S-a evidențiat că o a- 
semenea colaborare se înscrie în ca
drul larg al preocupărilor și acțiuni
lor vizînd statornicirea unor rapor
turi de prietenie, bună vecinătate șl 
colaborare intre statele din regiune.

Participanților la reuniune le-au 
fost prezentate realizările și preocu
pările de dezvoltare urbanistică și 
gospodărească ale capitalei Româ
niei socialiste.

S-a convenit ca următoarea întîl- 
nlre a primarilor capitalelor țărilor 
balcanice să aibă loc la Atena, in 
1990.

ORIENTUL MIJLOCIU
• O rezoluție a Adunării Ge
nerale a O.N.U. o Dialogul 

dintre O.E.P. șl S.U.A.
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 

— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat o rezoluție în care condam
nă Israelul pentru intensificarea 
practicilor de represiune și politica 
sa persistentă în acest sens, ca și 
escaladarea măsurilor brutale împo
triva palestinienilor din teritoriile 
arabe ocupate, inclusiv Ierusalim.

Rezoluția, prezentată de grupul ță
rilor arabe la O.N.U., adoptată cu 140 
de voturi pentru și două împotrivă 
(Israel și Statele Unite), exprimă în
grijorarea comunității internaționale 
față de măsurile brutale ale Israelu
lui împotriva populației civile pa
lestiniene, uciderea de palestinieni 
neînarmati.

TUNIS 7 (Agerpres). — După cum 
Informează agenția WAFA, reprezen
tantul permanent al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei Ia Tu
nis, Hakam Balaoui, s-a întîlnit cu 
ambasadorul S.U.A. în Tunisia, Ro
bert Pelletreau. întrevederea a per
mis o trecere în revistă a ultimelor 
evoluții în Orientul Mijlociu, „în lu
mina eforturilor întreprinse și pozi
țiilor diferitelor părți doritoare să 
promoveze procesul de pace".

TEL AVIV 7 (Agerpres). — După 
cum informează agențiile de presă, 
cabinetul israelian restrîns. condus 
de primul-ministru Yitzhak Shamir, 
a respins o inițiativă a Partidului 
Muncii de a începe convorbiri ta 
Cairo cu palestinienii, conform unei 
propuneri avansate în acest sens de 
președintele Egiptului. Hosni Muba
rak.

TEL AVIV 7 (Agerpres). — O am
plă manifestație pentru pace a fost 
organizată în teritoriile ocupate de 
Israel de către mișcarea israeliană 
„Pacea acum". La manifestația ce a 
reunit cîteva mii de participant! s-a 
cerut guvernului israelian să accep
te procesul de pace care ar contri
bui la soluționarea conflictului 
israeliano-paj estinian.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Departamentul de Stat al S.U.A. a 
impus restricții de deplasare delega
ției Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, aflată îh prezent la New 
York pentru a participa la a 44-a 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U.

CREȘTEREA PRETURILOR 
ÎN R.P. POLONĂ

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — După 
cum a anuntat, în cadril unei con
ferințe de presă ta Va.șovia. un re
prezentant al Direcției Centrale de 
Statistică, în luna septembrie co
eficientul de creștere a preturilor a 
fost. în Polonia, de 432 la sută. Pre
turile la produsele din carne au 
crescut de 6—7 ori. 1a grăsimi — de 
5 ori. la produsele de panificație — 
de 3,5 ori. Produsele alimentare, in 
general, s-au scumpit cu 114.2 la 
sută fată de luna iulie — transmi
te agenția P.A.P.

încheierea Conferinței 
Partidului Laburist 
din Marea Britanie

A iost adoptat un program 
pentru anii '90

LONDRA 7 (Agerpres). — Partidul 
Laburist britanic și-a încheiat, ta 
Brighton, conferința anuală. Foru
mul principalului partid de opoziție 
din Marea Britanie a votat un pro
gram de activitate pentru anii ’90. 
Documentul se constituie într-o al
ternativă la politica actualului gu
vern conservator și. totodată, in 
manifest electoral.

In dezbateri s-au abordat proble
me cum sint șomajul in masă, lipsa 
de locuințe, sistemul deficitar al a- 
sistenței medicale. In același timp 
vorbitorii au avertizat asupra deca
lajului crescînd în societate dintre 
bogați și săraci.

Programul exprimă angajamentul 
Partidului Laburist in lupta pentru 
pace și dezarmare și, totodată, spe
ranța că noul secol va aduce cu sine 
o lume fără arme nucleare și chi
mice.

ILE DE PRESA
e scurt

CONVORBIRI CHINO-LA OȚIE- 
NE. Președintele R. P. Chineze, 
Yang Shangkun, l-a primit, La Bei
jing, pe Kaysone Phomvihane, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. P. Laos, secretar general 
al C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Laoțian. Au fost expri
mate, cu acest prilej, satisfacția 
față de evoluția favorabilă a rela

țiilor bilaterale si hotărîrea de a le 
extinde in continuare — transmite 
agenția China Nouă.

LA PR AGA a avut loc o ședință 
comună a guvernelor R.S. Ceho
slovace, R.S. Cehe și R.S. Slovace, 
în cadrul ședinței, au fost analiza
te proiectele planului și bugetului 
de stat pe anul 1990. Proiectele ce

lor două documente au fost pre
zentate de Ladislav Adamec, pre
ședintele guvernului R.S.C.. care a 
relevat. între altele că. ta 1 ianua
rie 1990 tara va adopta un nou 
mecanism economic.

PRIMIRE LA PHENIAN. Kim Ir 
Sen. secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, a primit, 
la Phenian, delegația militară chi
neză. condusă de Liu Huangkung, 
secretar general adjunct al Comi
siei Militare a C.C. al P. C. Chi
nez. aflată în vizită oficială în 
R.P.D. Coreeană.

PROTOCOL. La Berlin a fost 
semnat un protocol privind schim
burile de mărfuri și plăți pe anul 
1990 intre guvernele R. D. Germa
ne și R.D.P. Coreene.

SESIUNE O.A.C.I. La Montreal 
s-au închis lucrările celei de-a 27-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
Organizației Internationale a Avia
ției Civile (O A.C.I.). la care au par
ticipat peste 700 de delegați din 
circa 130 de state ale lumii. Au 
fost dezbătute probleme legate. în 
primul rînd de creșterea securității 
zborurilor internaționale de pasa- 
eeri. măsurile care pot să ducă la 
reducerea incidentelor periculoase, 
in aer sau la sol. S-a convenit, de 

asemenea. încheierea unei conven
ții Internationale privind explozi
bilii plastici, care cu greu oot fi 
descoperit! prin mijloacele tradi
ționale.

O „REACȚIE INVERSĂ"... Sta
tele Unite salută investițiile străi
ne de capital în companii aeriene 
civile americane, dar asemenea 
participare trebuie să fie astfel li
mitată. incit interesele străine să 
nu ajungă să controleze compania 
americană — a declarat ministrul 
american al transporturilor, Samuel 
Skinner. într-o audiere congresio- 
nală consacrată participării compa
niei olandeze K.L.M. în firma a- 
mericană „Northwest Airlines". 

Deci, iată că și Statele Unite se 
alertează și intră in acțiune a- 
tunci cind este vorba de suvera
nitatea națională asupra propriei e- 
conomii. deși țărilor „lumii a treia", 
puternic îndatorate, le cer să „des
chidă larg" ușile marelui capital 
străin...

URAGAN. Importante daune 
materiale a produs uraganul ..An
gela" zonelor din nordul Filipine- 
lor. In trei regiuni au fost distruse 
numeroase locuințe, au fost inun
date terenuri agricole si au fost 
distruse recolte si semănături, 
întrucît zonele sînt îndepărtate de 
capitală, legătura cu acestea se 
face cu multă greutate. ..Angela" 

este cel de-al 15-lea uragan care 
s-a abătut de la începutul anului 
asupra arhipelagului.

ACTRIȚA BETTE DAVIS a în
cetat din viată intr-un spital pari
zian. la virsta de 81 de ani. Acti
vitatea ei artistică s-a desfășurat 
de-a lungul a 60 de ani, in teatru, 
peste 80 de filme si pe micul ecran, 
ultimul rol avindu-l ca protago
nistă intr-un film turnat in 1988. 
Două ..Oscaruri". in 1935 și 1938, 
precum si numeroase alte premii 
— ultimul fiind „Donostia". decer
nat in septembrie, anul acesta, la 
festivalul cinematografic interna
tional de la San Sebastian — i-au 
răsp’ătit prestigioasa carieră.
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