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Amplă mobilizare de forțe pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan!

MINERII ȚĂRII - PUTERNIC ANGAJAȚI TIMIȘ Producție 
suplimentară

ÎN BĂTĂLIA PENTRU MAI MULT CĂRBUNE
în acest prim an al noului cincinal, minerii țării au de realizat o pro

ducție planificată de 69 milioane tone de cărbune. Este un plan mobili
zator. care, așa cum a arătat in repetate rinduri secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, poate fi socotit minim, avind in 
vedere condițiile materiale, nivelul tehnic al dotării din toate bazinele 
carbonifere ale țării. Pornindu-se tocmai de la condițiile și posibilitățile 
existente, de la cerința dezvoltării in continuare, în ritm susținut a eco
nomiei naționale, a fost elaborat programul special de creștere mai pu
ternică a producției de cărbune in anul 1986.

Măsurile luate pe baza acestui program, puternica mobilizare a mine
rilor. folosirea judicioasă a utilajelor din dotare au determinat însemnate 
sporuri de producție in multe unități miniere. Așa, de exemplu, in Valea 
Jiului s-a realizat în primele cinci luni ale anului cea mai mare produc
ție din istoria bazinului carbonifer, demonstrindu-se că buna organizare 
a muncii, întărirea ordinii și disciplinei reprezintă condiții de bază pen
tru obținerea unor cantități mereu mai mari de cărbune energetic și coc- 
sificabil. Totodată, planul de producție a fost depășit de întreprinderile 
miniere Dragotești, Voivozi, Comănești, Sălaj. Horezu și Combinatul mi
nier Ploiești. Totuși, din datele furnizate de Ministerul Minelor re
zultă că, pe ansamblul sectorului, planul la producția de cărbune nu a 
fost realizat integral in cele cinci luni care au trecut din acest an. Res
tanțe mari continuă să se înregistreze în unitățile combinatelor miniere 
Motru și Rovinari. in special in carierele de la suprafață.

finind deci seama de rezultatele obținute, în ancheta de azi ne pro
punem să prezentăm citeva elemente din experiența acumulată în diferite 
unități miniere din Valea Jiului și din bazinul Comănești, în special in 
folosirea cu indici superiori a utilajelor din dotare, precum și anumite 
cauze ale restanțelor înregistrate într-o serie de unități miniere.

Ritmuri înalte de lucru 
prin folosirea cu indici 

superiori a utilajelor
Minerii din bazinul carbonifer al 

Văii Jiului continuă seria succeselor 
ÎB muncă, obținind de la o lună la 
alta cantități tot mai mari de căr
bune energetic și cocsificabil. La 
huilă extrasă au realizat importanțe 
depășiri de plan pe cinci luni mi
nerii de la Paroșeni (26 400 tone) și 
Lonea (20 000 tone). Rezultatele ob
ținute se datoresc perfecționării or
ganizării muncii în sectoare și bri
găzi, folosirii cu indici superiori a 
complexelor mecanizate, întăririi 
ordinii și disciplinei. Dar să con
cretizăm.

La mina Paroșeni, de exemplu, 
peste 98 la sută din producția de 
cărbune se extrage cu complexe 
mecanizate. In aceste condiții, pre
gătirea profesională a minerilor, po
licalificarea lor. buna funcționare a 
complexelor mecanizate sint elemen
te hotăritoare pentru nivelul pro
ducției de cărbune. Fără o calificare 
înaltă, care să permită exploatarea 
in cele mai bune condiții a moder
nelor utilaje din dotare, fără între
ținerea acestora după un program 
riguros, nu ar fi fost posibilă extra
gerea unei cantități suplimentare de 
cărbune de peste 26 mii tone. Di
rectorul întreprinderii miniere Paro
șeni, ing. Ion Besserman, unul din 
bunii specialiști în domeniul meca
nizării mineritului din Valea Jiului, 
ne-a spus, printre altele : „Cunos- 
cind foarte bine structura straturilor 
geologice din perimetrul minei, 
ne-am ocupat ani de-a rindul de 
adaptarea utilajelor și a tehnologii
lor la condițiile de zăcămint și, în 
același timp, de organizarea cores
punzătoare a muncii în brigăzi și pe 
schimburi, ajungind să obținem as

tăzi productivități constante de pes
te 14 tone pe post și, uneori, chiar 
de 23 de tone, cum a obținut bri
gada minerului fruntaș Constantin 
Ciobănoiu. Chiar în abatajele cu 
structuri geologice mai dificile, ran
damentele complexelor mecanizate 
sint mai mult decît duble fată de 
cele ce se pot asigura prin metode 
clasice de exploatare. Din propria 
experiență ne-am convins că asigu
rarea fronturilor de lucru este hotă
ritoare pentru îndeplinirea și depă
șirea planului. De aceea, acordăm 
lucrărilor de deschideri și pregătiri 
aceeași atenție ca și extracției.

Avem brigăzi bine organizate, prin
tre care cele conduse de Kalman 
Geza, Petru Antohi și Lazslo Ale
xandru, care realizează constant 
viteze de înaintare de 120—150 me
tri pe lună la lucrările de pregătiri 
în cărbune și de 60—70 metri pe 
lună la lucrările In steril".

Noi acțiuni pentru 
extinderea mecanizării

Promovarea tehnologiilor perfec
ționate de, lucru, extinderea și ge
neralizarea mecanizării sint factori 
esențiali în sporirea productivității 
muncii. După Paroșeni, Lupeni și 
Uricani, au fost introduse complexe 
mecanizate său se află in studiu in
troducerea mecanizării la Livezeni, 
Aninoasa și Bărbăteni. Și la mina 
Vulcan, unde în prezent nu esta 
în funcțiune nici un complex de 
susținere și tăiere mecanizată a 
cărbunelui, se prevede ca în acest 
an să fie introduse patru asemenea 
complexe mecanizate, din care unul 
va lucra, pentru prima oară în țara 
noastră, la o înclinare de 38—40 de 
grade. Ing. Titus Costache, director 
adjunct tehnic la mina Vulcan, un 
om cunoscut ca promotor al noului 
în Valea Jiului, avea să ne declare: 
„Deși am lucrat cu complexe la 
o înclinare de 30 de grade, am 
realizat productivități de 12 tone 
cărbune pe post, cu „vîrfuri" de

Petre CRISTEA 
Sabin CERBII 
Gheorqhe BALTA

Colectivele muncitorești din 
unitățile economice ale județu
lui Timiș au intrat în cea de-a 
șasea lună a anului cu un spor 
la producția-marfă industrială 
in valoare de 500 milioane lei. 
Au fost livrate in plus laminate 
finite pline din1 oțel, utilaje 
tehnologice pentru industria 
minieră și metalurgie, apara
tură electrotehnică și electroni
că, mașini-unelte de prelucrat 
prin așchiere, materiale de 
construcții, confecții textile și 
alte produse solicitate atit de 
beneficiarii interni, cit și ia 
export. Succesul are la bază 
creșterea continuă a productivi
tății muncii,. indicator care față 
de ■ sarcina planificată este cu 
1 500 lei mai mare pe lucrător. 
(Cezar Ioana, corespondentul 
„Scînteii").

GALAȚI : Energie 
electrică peste prevederi

Puternicul colectiv de muncă 
de la întreprinderea ..Eleetro- 
centrale" Galați, printr-o bună 
organizare a activității, prin 
exploatarea eficientă a agre
gatelor energetice, a reușit, 
in perioada care a trecut din 
acest an. să depășească cu 
25,3 MW nivelul de plan la in
dicatorul graficul de putere 
efectiv utilizabilă. In acest fel, 
s-au produs suplimentar preve
derilor de plan 53 000 MWh 
energie electrică. Este de evi
dențiat. totodată, că a fost di
minuat si consumul de combus
tibil pentru producerea energiei 
electrice, realizindu-se economii 
de peste 2100 tone combustibil 
conventional. (Ștefan Dimitriu, 
corespondentul ..Scînteii").1

(Continuare in pag. a IV-a)
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in tot ceea ce are el 
mai pur, sint axul pe 
care a curs nesfirșit 
timpul aici, pe pămin- 
tul de la Carpați, Du
năre și mare. Au se
mănat griul și au cu
les mierea in timp 
uitat, încă înainte de 
a fi istoria, și-au apă- i rat moșia, adică pa- 

’ mintul lăsat lor de ț moșii lor, s-au tras in

orășeni de două, de 
trei, de patru genera
ții — tot ce este curat 
și nobil de acolo vine, 
din ființa primordială 
care este țărănească. 
Sintem in măsura in 
care sintem țărani, in 
care rădăcinile veșnice 
trăiesc in noi și ne 
trec in vine seva dătă
toare de viață a țără- 
niei. In constelația 
inaltă a valorilor eticii

i codri din calea hoar- 
' delor și apoi și-au du-

\

rat alte case in locul 
celor arse și au arat 
din nou și au pus din 
nou sămânța in locul 
pustiit și și-au crescut 
pruncii și au cintat și 
au jucat in zi de săr
bătoare și apoi din 
nou domnitorul i-a 
chemat la oaste să-și 
apere sărăcia și nevoi
le și neamul și așa au 
intrat in vremile mai 

i dincoace, înțelepți cit 
' istoria.

Apoi copiii lor au 
venit in orașe și au 
inceput să lucreze fie
rul și lemnul și pia
tra. au devenit munci
tori și orășeni și ne
poții lor au învățat 
carte și sint profesori 
și ingineri și medici 
— dar sufletul, sufle
tul nepieritor al țăra
nului trăiește in ei 
și așa merge înainte 
țara românească, așa 
merge, cu ei și cu oa
meni care au alte, cu 
totul alte îndeletniciri 
decît aratul și se
ceratul, dar care in 
străfundurile ființei 
lor, la temelia temelii
lor au zidită pentru 
totdeauna puterea 
trăinicia și liniștea 
rănească.

Tot ce este bun 
ființa noastră — chiar 
dacă, mulți. sintem

ÎNSEMNĂRI

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
, a primit delegația Comitetului Național al Conferinței

■ Consultative Politice Populare din R. P. Chineză
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, a primit, marți după- 
amiază, delegația Comitetului Națio
nal al Conferinței Consultative Po
litice Populare din R.P. Chineză, 
condusă de tovarășul Ma Wenrui, 
vicepreședinte al Comitetului Națio
nal. care, la invitația Consiliului 
Național al F.D.U.S., efectuează o 
vizită in țara noastră.

Cu acest prilej, conducătorul de
legației a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu călduroase salu
tări și urări din partea tovarășilor 
Hu Yaobane, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, Li Xiannian, pre
ședintele Republicii Populare Chi
neze, Deng Yingchao, președintele 
Comitetului Național al Conferinței 
Consultative Politice Populare din 
R.P. Chineză. Totodată, șeful dele
gației a subliniat caracterul priete

nesc și rodnic al vizitei întreprinse 
în România, dînd o deosebită apre
ciere realizărilor obținute de poporul 
nostru, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in dezvoltarea economico-socială a 
țării. în construcția socialistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesajul ce i-a fost 
transmis și a adresat, la rindul său, 
un cald salut și cele mai bune urări 
tovarășilor Hu Yaobang, Li Xiannian 
și Deng Yingchao.

In cadrul întrevederii, desfășurată 
Intr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au fost relevate relațiile de strinsă 
prietenie și fructuoasă colaborare 
statornicite între partidele, țările și 
popoarele noastre. Trf același timp, 
a fost exprimată dorința de a im
prima un curs mereu ascenderit con
lucrării în toate domeniile de activi
tate. A fost reliefată importanța in
tensificării contactelor și a schimbu
rilor de experiență între organizați

ile politice din cele două țări, care 
se afirmă ca un factor important in 
întărirea colaborării și prieteniei 
româno-chineze, în folosul și spre 
binele ambelor țări și popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte ale situației politice mondia
le. apreciindu-se că, in actuala si
tuație internațională, se impune să 
se facă totul pentru oprirea cursei 
înarmărilor și realizarea dezarmării, 
în primul rind a celei nucleare, pen
tru soluționarea pe cale pașnică a 
problemelor litigioase dintre state, 
pentru asigurarea unei păci trainice 
în lume.

La întrevedere au participat 
Tamara Maria Dobrin. președinte al 
Biroului Executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, Iosif Uglar, vice
președinte al Consiliului Național al 
F.D.U.S.

A fost de față Yu Hongliang, am
basadorul R.P. Chineze la București.

Tovarășul Zhao Ziyang, premierul Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Chineze, va face 
o vizită oficială de prietenie în țara noastră

La Invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

nia, și a tovarășului Constantin 
Dăscălescu. prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
tovarășul Zhao Ziyang, premierul

Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, va efectua o vi
zită oficială de prietenie în România, 
în prima decadă a lunii iulie 1986.

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

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

de participanții la Simpozionul național, organizat de C.C. 
al U.T.C., Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților 

Comuniști din România și Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor, consacrat aniversării a 50 de ani de la procesul 

luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov

\

*

*

*

*

*

*

*

*

*

tă-

in

comuniste, constelația 
cea mai inaltă, aprin
să pe cerul romanesc 
de către comuniști, 
stelele din veac lucesc 
în chip firesc. La locul 
lor. Și au căpătat o 
nouă strălucire. Noile 
valori, valorile revo- 

, luției, le-au închegat 
organic in ființa lor.

Asta sintem, neam 
de țărani, si ăsta este 
sansa noastră in uni
vers. Mașinile ciber
netice si avioanele și 
aluminiul 
in rind 
care au 
ostenească 
de veacuri;
cern ca și ei — dar 
le facem cu sufletul 
nostru țărănesc, cu 
perseverența înainta
șilor, cu voința lor de 
construcție, cu sigu
ranța lor. Intr-o lume 
supusă atitor și atitor 
învălmășeli, in conti
nuă prefacere, lume 
care abandonează 
atitea și atitea lucruri, 
nu întotdeauna pe 
cele rele, lume in care 
ici-colo identitatea 
începe încet. încet să 
se estompeze in nu
mele unei „supraiden-

le facem 
cu națiile 
inceput să 

în fabrici 
le fa-
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primăvară a țăranu- J 
lui român, a noastră, ț

J
A

tități" care nu este 
altceva, la urma ur
mei, decît ruină și ui
tare, în lumea aceasta 
de sfirșit de secol și 
de mileniu noi venim 
cu sufletul nostru ță
rănesc, cu măsura și 
cumpănirea unui neam 
care a știut chiar in 
vremi cumplite, vremi 
care pe alții i-au îm
pins pentru totdeauna 
in negură, a știut să 
rămină el însuși. Fără 
să clameze imperial 
această sfîntă realita
te, dar păzind-o, in tă
cere, ca pe bunul său 
cel mai de preț.

11 000 de țărani, 
11 000 de muncitori ai 
pămintului au chib
zuit. in aceste zile, 
destinul plinii, desti
nul lor, destinul țării. 
Și destinul lumii. 
Și-au spus cuvintul 
grav, au rostit apăsat 
gindul lor, prețuirea 
lor și au ascultat, la 
rindul lor, cuvinte de 
prețuire, . prețuirea 
tuturor celor ce oste
nesc pe alte ogoare — 
in industrie, în știin
ță. in cultură. S-au 
adunat laolaltă in nu
mele revoluției — în 
numele destinului de 
aur al pămintului ro
manesc.

Și, gospodărește, s-au 
întors în satele lor, cu 
un spor de înțelepciu
ne și experiență, cu un 
spor de dirzenie, cu 
hotărirea de a 
ceea ce ei au 
de a merge 
spre idealul 
care a rostit 
nostru conducător, 
zi de primăvară, 
luminoasă decit altele, 
din marea, nesfirșita

împlini 
hotărit, 
înainte 
despre 
marele 

O 
mai

1
Georae-Radu 
CH1ROV1C1

CHEMAREA
Congresului al lll-lea al consiliilor

de conducere ale unităților agricole 
socialiste, al intregii țărănimi, al consiliilor 
oamenilor muncii din industria alimentară,

silvicultură și gospodărirea apelor
PAGINA A ll-A

GIURGIU : Nave livrate la
Răspunzînd prin fapte îndemnu

rilor adresate de secretarul general 
al partidului pentru realizarea in 
cele mai bune condiții a producției 
destinate exportului, colectivul 
Șantierului naval din Giurgiu ra
portează livrarea, cu două luni în ’ 
devans, către partenerii externi, a 
celei de-a doua nave din planul pe

export înainte de termen 
acest an. Este vorba de o barjă de 
1 740 tone destinată transportului 
fluvial, care dispune de parametri 
tehnico-funcționali mult îmbunătă
țiți față de barjele de același tip 
construite pină acum aici. Noua 
navă poate să fie folosită și pentru 
transportul mărfurilor în vrac. (Ion 
Manea, corespondentul „Scînteii").

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

în deplin consens cu glndurile și sentimentele tinerei 
generații, ale întregului popor, participanții la Simpo
zionul national consacrat ahiversării a 50 de ani de 
la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la 
Brașov reafirmă dragostea nețărmurită și recunoștința 
fierbihte. înalta stimă și adînca prețuire pentru 
pilduitoarea viată și neobosita activitate pe care. încă 
din anii tinereții, ati desfășurat-o si o desfășurati cu 
devotament patriotic și cutezanță comunistă în fruntea 
partidului și statului nostru spre binele și fericirea 
întregii națiuni, pentru înălțarea scumpei noastre 
patrii pe culmile luminoase ale socialismului și co
munismului.

Pentru participanții la această manifestare, pentru 
întreg tineretul României socialiste, aniversarea a 50 
de ani de la procesul luptătorilor comuniști și anti
fasciști de la Brașov — care are loc la puțin timp după 
sărbătorirea gloriosului jubileu al partidului — repre
zintă un nou și minunat prilej de a vă adresa, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, respec
tuosul nostru omagiu, aleasa noastră prețuire și admi
rație față de viața și activitatea dumneavoastră revo
luționară, față de supremul exemplu pe care îl repre- 
zentați pentru tinăra generație, față de pilduitoarea 
dăruire cu care vă dedicați, fără preget, toate efortu
rile înfloririi permanente a patriei.

Evocînd procesul de la Brașov, intentat luptătorilor 
comuniști și militanților antifasciști — pe care l-ați 
transformat într-o impresionantă tribună de curaj și 
demnitate comunistă, de patriotism revoluționar — 
simpozionul nostru, a relevat cu și mal multă pregnan
ță măreția și strălucirea virtuților pe care le întru
chipează excepționala dumneavoastră personalitate de 
conducător comunist, de revoluționar încercat și pa
triot înflăcărat.' de militant de frunte al mișcării co
muniste și muncitorești, de neobosit luptător pentru 
triumful idealurilor de independență, libertate, progres 
social, colaborare șl pace în lume, de gînditor politic 
și om de stat care a dat Și dă istoriei noastre contem
porane sensurile ei cele mai înalte.

Cu profund respect și adîncă recunoștință, partici
panții la simpozion au relevat neobosita aotivitate des
fășurată de tovarășa Elena Ceaușescu. personalitate 
proeminentă a partidului și statului nostru, om de ști
ință, de largă reputație internațională, pentru contribu
ția însemnată adusă la elaborarea Și transpunerea în 
viață a mărețelor programe privind dezvoltarea con
tinuă a patriei, pentru nouâ și puternica strălucire 
dată științei, invățămîntului și culturii românești, pen
tru triumful permanent în lume al progresului, păcii 
și demnității umane.

Prin marile sale semnificații politice, prin ecoul său 
larg in rindul clasei muncitoare, al intelectualității, în 
toate conștiințele înaintate ale vremii, procesul de la 
Brașov a pus cu deosebită putere în evidență faptul că 
Partidul Comunist Român, în pofida grelelor condiții in 
care era nevoit să activeze, a ilegalizării sale forțate 
și abuzive, a constituit. în orice împrejurare, o pre
zență activă în viața social-politică a țării, a stat 
mereu in fruntea luptei revoluționare a maselor, care 
vedeau in partid singura forță politică interesată Și 
capabilă să le conducă spre biruință în lupta neîncetată 
pentru dreptate socială și libertate națională, pentru 
o lume nouă, mai dreaptă și mai bună.

Simpozionul a evidențiat cu tărie că partidul comu
nist s-a dovedit a fi cea mai clarvăzătoare forță poli-

tică a țării, lnțelegînd adine imensa primejdie Pe care 
o reprezenta fascismul la adresa cuceririlor democra
tice, a independenței și păcii popoarelor. Totodată, s-a 
întipărit, și mai puternic in conștiința noastră, a tinerei 
generații, faptul că in rindurile partidului acționau, 
pătrunși de fierbințe, patriotism, de. fita,t£>rnict devota
ment față de aspirațiile fundamentale ale poporului, 
de inaltă răspundere pentru prezentul și viitorul țării, 
militanți revoluționari neinfricați, ferm bptărîți să con-, 
ducă spre victorie lupta pentru înlăturarea exploatării, 
pentru dreptate și libertate, pentru pace și progres.

Brin poziția dumneavoastră in timpul procesului, 
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. prin curajul 
cu care ați făcut să răsune glasul partidului — glasul 
rațiunii și combativității revoluționare — prin fermi
tatea cu care ați exprimat voința poporului de a apăra 
cu orice preț integritatea Și suveranitatea națională, 
ați probat înaltele dumneavoastră virtuți de eminent 
conducător și genial ctitor de țară nouă, ați propus 
istoriei o lecție memorabilă, deosebit de actuală și 
astăzi, cind numai lupta unită a popoarelor iubitoare 
de pace, a forțelor progresiste din întreaga lume poate 
conduce la triumful politicii de pace, de înțelegere și 
colaborare între state, la încetarea cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare, eliminîndu-se astfel primejdia 
unei noi confruntări mondiale.

Puternic mobilizați de inflăcăratele îndemnuri și vi
brantele chemări adresate de dumneavoastră tinerelor 
generații, însuflețiți de minunatele perspective des
chise tinerilor de afirmare plenară, facem, in acest mo
ment de aleasă sărbătoare, legămint solemn de a • 
acționa, sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, cu pasiune și dăruire revoluționară, pentru a 
face din istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea 
al P.C.R. propriul nostru program de muncă Și activi
tate, în vederea creșterii contribuției tineretului la 
grandioasa operă de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

Ne angajăm, mult Iubite Șl stimate tovarășe secretar 
general, că, din perspectiva marcării, în 1986, a Anului 
Internațional al Păcii, vom acționa fără preget pentru 
consolidarea unității de voință și acțiune ale tinerei 
generații de pretutindeni, în lupta pentru pace, dezar
mare, și în primul rind dezarmare nucleară, pentru în
țelegere și colaborare, pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noastră.

Avind mereu în față imaginea mobilizatoare, genera
toare de optimism și încredere în viitor a marilor pre
faceri pe care le-au cunoscut România și oamenii el 
în cea mai glorioasă epocă din istoria multimilenară a 
patriei, epocă ce cu aleasă satisfacție și îndreptățită 
mîndrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", înaltul 
dumneavoastră exemplu de muncă neobosită Și activi
tate prodigioasă, de viață închinată înfăptuirii marilor 
și nobilelor aspirații ale poporului român, ale uma
nității. participanții la simpozion. în numele tinerelor 
generații ale României socialiste, care văd în dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. simbolul suprem al tinereții revo
luționare, dau expresie voinței de nestrămutat a tu
turor tinerilor de a acționa cu devotament și abnega
ție acolo unde patria ne-o cere, acolo unde ne cheamă 
partidul, șl ne angajăm solemn, mult stimate tovarășe 
secretar general, să vă urmăm neabătut în măreața 
operă de înfăptuire a istoricelor hotăriri ale Congresu
lui al XlII-lea al P.C.R.. pentru ca România să urce, 
liberă și demnă, pe noi culmi de progres șl civilizație, 
în deplină înțelegere, colaborare și pac® cu toate po
poarele lumiL

PARTICIPANȚII LA SIMPOZIONUL NATIONAL CONSACRAT
ANIVERSĂRII A 50 DE ANI DE LA PROCESUL LUPTĂTORILOR 

COMUNIȘTI Șl ANTIFASCIȘTI DE LA BRAȘOV

BIHOR : înnoirea
Pentru colectivul întreprinderii 

de subansamble și piese pentru 
mijloace de transport Oradea 
înnoirea și modernizarea produse
lor, promovarea unor tehnologii de 
mare randament constituie o preo
cupare de zi cu zi. Două argumen
te edificatoare : o treime din zes
trea tehnică a unității este reali
zată prin autoutilare ; în perioada 
scursă din acest an, gradul de

producției prin autoutilare
înnoire planificat a fost depășit cu 
4 la sută. Dintre premierele anu
lui în curs reținem instalația pen
tru acoperiri electrochimice prin 
zincare. Realizată prin autoutilare, 
cu componente de fabricație româ
nească, noua instalație asigură 
dublarea productivității muncii 
comparativ cu sistemele clasice 
utilizate pentru protecția anticoro- 
zivă a pieselor. (loan Laza, cores
pondentul „Scînteii").

BRAȘOV : Economii de materiale și energie electrică
Oamenii muncii din economia 

județului Brașov acordă o atenție 
sporită gospodăririi judicioase a 
materiilor prime, materialelor, 
combustibilului și energiei elec
trice și sporirii pe această cale a 
eficienței activității productive. 
Acest fapt a creat condiții ca în 
perioada care a trecut de la 
începutul anului oamenii muncii 
din economia județului să econo

misească 1 386 tone metal, peste 
23 900 tone combustibil conventio
nal și 14 567 000 kWh energie elec
trică. Cu rezultate bune se înscriu 
întreprinderile de rulmenți, de au
tocamioane, „Colorom", întreprin
derea chimică din Rișnov, grupul 
de întreprinderi de gospodărie 
comunală și locativă, combinatele 
chimice din municipiul Făgăraș 
și Orașul Victoria. (Nicolae Mo- 
canu, corespondentul „Scînteii").

In numele unui ideal înalt —idealul
libertății

La impresionanta Adunare solem
nă consacrată gloriosului jubileu al 
partidului, analizînd drumul lung 
străbătut, sub conducerea comuniș
tilor. de poporul român pe ca
lea făuririi celei mai drepte so
cietăți, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
releva că toate înfăptuirile revolu
ționare, marile transformări econo- 
mico-sociale și edificarea noii orîn- 
duiri petrecute in acest răstimp in 
societatea românească nu ar fi fost 
posibile fără existența unui partid 
revoluționar, care a știut să înfrun
te condițiile grele ale ilegalității, 
dînd multe jertfe din rindurile mem
brilor săi, dar ținind mereu sus 
steagul luptei împotriva asupririi și 
exploatării, pentru apărarea intere
selor supreme ale Întregului popor.

și integrității patriei
a independentei și suveranității pa
triei. Pe această temelie trainică 
s-au clădit încrederea cu care în-

50 de ani de la procesul 
luptătorilor comuniști 

și antifasciști de la Brașov
tregul popor înconjoară partidul, 
hotărirea tuturor oamenilor muncii 
de a-1 urma neabătut, cu convinge
rea că numai sub conducerea parti

dului se poate asigura viitorul liber 
și demn al patriei.

Din perspectiva istoriei, ne apare 
limpede că intre momentele care au 
avut o contribuție deosebită lastrîn- 
gerea legăturilor partidului cu po
porul, la sporirea prestigiului său 
politic și afirmarea sa mai puter
nică in viața țării, în conștiința pu- 
.blică drept apărător neînfricat și 
promotor consecvent al intereselor 
fundamentale ale celor multi, ce 
alcătuiau din adîncuri de vreme te
melia țării, reazemul lor sigur în 
ceasuri de cumpănă ale istoriei, la 
loc de seamă se numără procesul 
luptătorilor comuniști și antifasciști 
desfășurat în urmă cu cinci decenii,
(Continuare in pag. a III-a)
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CHEMAREA 1
Congresului al IlI-lea al consiliilor de conducere ale unităților 

agricole socialiste, al întregii tărănimi, al consiliilor oamenilor 

muncii din industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor
Congresul al IlI-lea al consiliilor de con

ducere ale unităților agricole socialiste, al 
întregii tărănimi. al consiliilor oamenilor 
muncii din industria alimentară, silvicultu
ră și gospodărirea apelor, care și-a desfă
șurat lucrările sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în zilele de 29—31 mai 
1986. a dezbătut și aprobat, in spiritul di
rectivelor și hotăririlor Congresului al 
XlII-lea al partidului, al orientărilor și in
dicațiilor de inestimabilă valoare ale se
cretarului general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, măsurile concrete în vederea în
făptuirii noii revoluții agrare si a sarcini
lor ce revin agriculturii, industriei alimen
tare. silviculturii și gospodăririi apelor din 
Planul național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a României in perioada 1986— 
1990.

Congresul, care a reunit peste 11 000 de 
delegați și invitați — țărani, muncitori, 
specialiști — a constituit una din cele mai 
elocvente expresii ale democrației noastre 
socialiste, de participare a întregului popor 
la elaborarea și înfăptuirea politicii parti
dului de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare spre co
munism.

în atmosfera de vibrant patriotism revo
luționar. prilejuit de aniversarea a 63 de 
ani de la făurirea gloriosului nostru partid 
comunist și a 50 de ani de la procesul co
muniștilor și militanților antifasciști de 
la Brașov, congresul a exprimat cele mai 
alese sentimente de înaltă cinstire și pro
fundă recunoștință ilustrului conducător al 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru dîrzenia și ne- 
înfricarea de care a dat dovadă în lupta 
pentru libertatea națională și socială a po
porului român, pentru contribuția sa de 
excepțională însemnătate la dezvoltarea și 
perfecționarea activității partidului, la di
namizarea întregii vieți politice, economice 
și sociale a țării, la îmbogățirea cu noi 
teze și concepte de inestimabilă valoare șl 
originalitate a tezaurului gîndirii revoluțio
nare. De-a lungul ultimelor două decenii, 
perioadă care a intrat pentru totdeauna în 
conștiința poporului român. în semn de 
mare prețuire și deosebită cinstire, drept 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". națiunea noas
tră a înscris, sub conducerea înțeleaptă a 
celui mai iubit fiu al său. strălucit militant 
revoluționar si înflăcărat patriot, personali
tate proeminentă a lumii contemporane, 
cea mai bogată și mai glorioasă pagină din 
multimilenara sa istorie.

Participanții la congres au dat, totodată, 
expresie sentimentelor de profundă recu
noștință fată de conducătorul înțelept și 
clarvăzător al partidului Si statului, tovară
șul Nicolae Ceausescu, pentru contribuția 
decisivă la reconsiderarea locului și rolului 
agriculturii în dezvoltarea economiei națio
nale, la inițierea și înfăptuirea noii revolu
ții agrare, la înflorirea continuă a satului 
românesc. în cadrul lucrărilor s-a reliefat 
cu deosebită pregnantă faptul că, pe baza 
orientărilor și indicațiilor și cu contribuția 
directă a secretarului general al partidului, 
în perioada care a trecut de la Congresul 
al IX-lea al P.C.R. agricultura românească 
a beneficiat de ample și susținute eforturi 
pentru dezvoltarea sa pe toate planurile — 
al creșterii și modernizării bazei materiale, 
al pregătirii cadrelor, al perfecționării teh
nologiilor. ceea ce a condus la creșterea 
continuă a producțiilor vegetale și animale, 
la îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
viață ale tuturor oamenilor muncii de la 
sate.

Marele forum al țărănimii a adoptat în 
unanimitate magistrala expunere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu — document de o 
excepțională importantă pentru devenirea 
agriculturii noastre socialiste — ca program 
de acțiune și muncă pentru organele și or
ganizațiile de partid, pentru organele de 
stat și economice, pentru organizațiile de 
masă și obștești, pentru toți oamenii muncii 
din agricultură, industria alimentară, silvi
cultură și gospodărirea apelor, in vederea 
înfăptuirii noii revoluții agrare in tara 
noastră, creșterii accentuate a producției 
și productivității muncii, sporirii eficienței 
economice in aceste importante ramuri și 
sectoare, corespunzător sarcinilor stabilite 
de Congresul al XlII-lea al partidului. în 
lumina acestui vast și mobilizator program, 
congresul adresează • tuturor oamenilor 
muncii de la sate. întregii țărănim.. che
marea de a-și concentra toate energiile, de 
a acționa cu abnegație si înalt spirit crea
tor. revoluționar, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce le revin, sporindu-și 
astfel contribuția la continua dezvoltare a 
economiei naționale, la înflorirea României 
socialiste, la ridicarea ei necontenită pe 
culmile civilizației și progresului.

Oameni ai muncii din

agricultură!
Răspunzînd cu însuflețire mobiliza

toarelor îndemnuri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, să facem totul pentru crește
rea substanțială a producției vegetale și 
animale, pentru îndeplinirea exemplară a 
planului pe 1986 și pe întregul cincinal, a 
tuturor programelor de înfăptuire cu suc
ces a noii revoluții agrare — obiectiv 
fundamental in agricultură în actualul 
cincinal !

Congresul vă cheamă să folosiți deplin 
baza tehnico-materială, să introduceți cu 
operativitate în practică tehnologiile reco
mandate de știința agricolă modernă, să 
vă însușiți și să aplicați metodele frun
tașilor pentru a realiza în acest an 31 mi
lioane tone de cereale. 10,3 milioane tone 
de sfeclă de zahăr, aproape 1,2 milioane 
tone de floarea-soarelui. 6,6 milioane tone 
de cartofi și 7,7 milioane tone legume de 
cimp.

în scopul obținerii unor producții mari, 
sigure și stabile, să urmărim permanent și 
cu toată răspunderea înfăptuirea neabătută 
a vastului program național elaborat de 

< ________________  

conducerea partidului în vederea creșterii 
potențialului productiv și folosirii cu ma
ximă chibzuință a pămîntului — avuția 
națională de cel mai mare preț.

în centrul preocupărilor țărănimii co
operatiste, ale mecanizatorilor, lucrătorilor 
din întreprinderile agricole de stat, spe
cialiștilor, ale tuturor locuitorilor satului să 
situăm creșterea, în acest cincinal, a su
prafeței arabile cu 500 mii hectare, ame
najarea pentru irigații a suprafețelor pre
văzute în plan, astfel incit la sfirșitul pe
rioadei 1986—1990 să ajungem la 5,5—6 
milioane hectare, combaterea eroziunii so
lului și efectuarea altor lucrări de îmbu
nătățiri funciare pe o suprafață de peste 
3 milioane hectare. în același timp, să asi
gurăm mai buna organizare și specializare 
în producția agricolă a unităților și fer
melor în cadrul consiliilor agroindustriale, 
inclusiv al județelor, cultivarea întregii su
prafețe din cimp, de pe loturile în folo
sință și din vetrele localităților, organizarea 
corespunzătoare a teritoriului și a asola- 
mentelor, executarea la timp a lucrărilor 
agricole în fiecare unitate și subunitate de 
producție, potrivit tehnologiilor stabilite, 
exploatarea cu eficiență maximă a tuturor 
suprafețelor amenajate pentru irigat, pre
cum și a celorlalte lucrări de îmbunătățiri 
funciare.

Acum, in toiul campaniei de întreținere 
a culturilor, congresul vă cheamă să par
ticipați cu toate forțele, cu inalt spirit de 
ordine și disciplină, la efectuarea prașile- 
lor, realizarea programelor de udare, com
baterea dăunătorilor, să asigurați pînă la 
recoltare densitățile optime de plante pe 
fiecare hectar — condiții hotăritoare pen
tru obținerea urtor producții superioare !

Acordați o atenție deosebită culturilor 
Intensive, efectuind cu grijă toate lucrările 
care condiționează realizarea de producții 
record pe suprafețele respective !

în lumina orientărilor Congresului al 
XlII-lea al partidului, atît în acest an, cit 
și în întreaga perioadă 1986—1990 trebuie să 
punem pe primul plan producția de ce
reale, activitate prioritară în agricultură, 
astfel incit în cel de-al 8-lea cincinal să se 
realizeze o recoltă medie de circa 30—33 
milioane tone. Acționați, totodată, cu hotă- 
rire pentru obținerea de producții mari la 
cartofi, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, 
soia, in, cinepă și la celelalte culturi 1

în legumicultură, pe baza sporirii supra
fețelor cultivate, creșterii recoltelor medii 
și extinderii culturilor duble și succesive, 
să realizăm o producție superioară care să 
asigure circa 250—300 kg pentru fiecare 
locuitor al țării, contribuind astfel Ia o 
alimentație bună,, rațională a populației, 
precum și la satisfacerea cerințelor indus
triei și exportului. Intgnsificați-vă preocu
pările pentru modernizarea plantațiilor po- 
miviticole șl efectuarea în cele mai bune 
condiții a lucrărilor de întreținere, pentru 
creșterea producției totale numai pe sea
ma sporirii randamentului la hectar. Ac
ționați, totodată, în direcția concentrării 
plantațiilor în zonele colinare, realizării 
programelor privind culturile intercalate în 
livezi și vii, precum și dezvoltării plan
tațiilor de arbuști fructiferi !

în scopul folosirii intensive a fiecărui 
metru pătrat de pămînt, al obținerii de re
colte și venituri sporite pe aceeași supra
față de teren, este necesar să realizării 
exemplar programele privind extinderea 
culturilor intercalate, succesive și duble, 
toate celelalte programe de sporire a pro
ducției agricole vegetale !

Prin organizarea temeinică a muncii în 
fiecare unitate, să încheiem în cel mai scurt 
timp pregătirile pentru recoltarea și depo
zitarea producției de cereale păioase, res- 
pectînd cu strictețe normele de calitate la 
toate lucrările de reparații și revizii, evi- 
tind orice pierderi de recoltă !

Avînd în vedere că cincinalul 1986—1990 
este hotărîtor pentru înfăptuirea pro
gramelor din zootehnie, congresul cere 
Ministerului Agriculturii și Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de Produc
ție, conducerilor unităților agricole, specia
liștilor, tuturor crescătorilor de animale să 
facă totul pentru ca, .pînă la sfîrșitul aces
tui an, efectivele să ajungă la 8,4 milioane 
bovine, 15 milioane porcine, 24 milioane 
ovine, să sporească, totodată, numărul 
păsărilor pentru carne și pentru ouă. 
Răspunzînd indicațiilor tovarășului 
Nicplae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, să acționați astfel încît să nu 
existe unitate agricolă de stat sau coope
ratistă fără un sector zootehnic puternic I

In centrul preocupărilor tuturor celor ce 
lucrează în agricultură trebuie să se si
tueze. în același timp, înfăptuirea progra
melor de dezvoltare a apiculturii, serici
culturii, pisciculturii, de creștere a iepu
rilor de casă și animalelor pentru blană.

Congresul cheamă cadrele de conducere 
din unitățile agricole, specialiștii și îngri
jitorii de animale să asigure îmbunătățirea 
radicală a activității din zootehnie, întări
rea ordinii și disciplinei în fiecare fermă, 
la fiecare loc de muncă.

însușindu-vă tehnologiile recomandate 
de institutele de cercetare și metodele uni
tăților fruntașe, urmăriți îndeaproape buna 
desfășurare a procesului de reproducție, 
spre a realiza indici inalți de natalitate la 
toate speciile, îngrijiți cu deosebită atenție 
efectivele matcă și animalele tinere !

Să acordăm întreaga atenție producerii 
de nutrețuri, ameliorării. întreținerii și fo
losirii intensive a celor 4 milioane de hec
tare de pășuni șl finețe naturale, extin
derii culturilor duble, pășunatului in păduri, 
sporirii valorii nutritive a furajelor gro
siere, asigurării cantității îndestulătoare de 
nutrețuri de bună calitate pe întreg par
cursul anului ! Să ne manifestăm deplin 
spiritul gospodăresc, realizind cu consumuri 
de nutrețuri și cu cheltuieli cît mai mici 
greutatea optimă a animalelor destinate 
sacrificării !

în spiritul exigențelor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, cu privire la necesita
tea reducerii substanțiale a cheltuielilor de 
producție și asigurării creșterii rentabili
tății întregii activități, congresul cheamă 
organele agricole centrale și locale, orga
nele bancare, conducerile cooperativelor 
agricole, întreprinderile agricole de stat și 
asociațiile economice, stațiunile «pentru 
mecanizare, specialiștii, pe toți cei ce lu
crează în acest domeniu să ia măsuri hotă- 
rîte pentru ca în fiecare unitate, in fie

care fermă să se urmărească sistematic 
costurile de producție, eliminindu-se con
sumurile exagerate de materiale, combus
tibil și energie, orice formă .de risipă, asi- 
gurîndu-se pe această cale sporirea pro
ducției nete și a beneficiilor. Vegheați la 
respectarea strictă a criteriilor și nor
melor de acordare a avansurilor și credi
telor, astfel ca acestea să contribuie 
nemijlocit la creșterea producției vegetale 
și animale, să stimuleze unitățile agricole 
pentru acoperirea din veniturile proprii a 
cheltuielilor, obținerea de beneficii și a 
celorlalte fonduri statutare !

Congresul vă cheamă să acționați cu 
hotărîre pentru aplicarea noului meca
nism economic, a principiilor autocondu- 
cerii și autogestiunii, prin sporirea răspun
derii materiale față de proprietatea socia
listă, temeinica organizare a producției și 
a muncii, întărirea ordinii și disciplinei, 
contribuind astfel la ridicarea eficienței 
economice în toate sectoarele agriculturii, 
la sporirea aportului acestei ramuri de 
bază la dezvoltarea generală a economiei 
naționale.

Congresul adresează tuturor oamenilor 
muncii de la sate chemarea de a aplica cu 
fermitate legile și hotăririle privind sis
tematizarea localităților urbane și rurale, 
care asigură mai buna folosire a pămîn
tului prin restrângerea spațiului construibil 
și contribuie, totodată, într-o măsură 
hotăritoare, la ridicarea condițiilor gene
rale de viață materială și culturală din 
așezările rurale la nivelul celor de la oraș, 
la înflorirea continuă a nivelului material 
și spiritual al locuitorilor satelor.

Țărani cooperatori!
Faceți totul pentru ca fiecare cooperativă 

agricolă să devină o puternică unitate eco
nomică, prin creșterea continuă a pro
ducției vegetale și animale, dezvoltarea 
activităților de mică industrie, a celorlalte 
sectoare aducătoare de venituri, respecta
rea strictă, pe baza aplicării acordului 
global, a principiilor socialiste de retri
buire după cantitatea și calitatea muncii 
depuse 1

Participați din plin la viața cooperative
lor agricole, astfel încît adunările gene
rale să reprezinte un adevărat for de con
ducere, de dezbatere și hotărîre in toate 
problemele ce privesc activitatea economi
că și organizatorică a cooperativelor !

Dezvoltați continuu și apărați proprieta
tea cooperatistă, întăriți spiritul de ordine 
și disciplină, perfecționați-vă permanent 
pregătirea profesională spre a putea lucra 
la nivelul celor mai înalte cerințe ale agri
culturii intensive, moderne, al exigentelor 
noii revoluții agrare !

Contribuiți în măsură sporită la realiza
rea Programului unic de creștere a produc
ției agricole in gospodăriile populației, 
cultivînd cu chibzuință fiecare palmă de 
pămînt de pe loturile în folosință și din 
curți, crescind cît mai multe animale și 
păsări, spre a vă acoperi nevoile proprii 
de consum și a valorifica pe calea contrac
tărilor și achizițiilor cantități tot mai mari 
de produse pentru fondul de stat 1

Oameni ai muncii din

întreprinderile agrico

le de stat!
Faceți totul pentru ca, așa cum a indicat 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, întreprinde
rile agricole de stat să-și recîștige locul 
de unități cu producțiile cele mai bune și 
cu eficienta cea mai înaltă !

Efectuați la timp si în cele mai bune 
condiții lucrările de creștere a fertilității 
pămîntului și folosire a lui cu înalt randa
ment. îndepliniți exemplar prevederile pro
gramului de sporire a efectivelor și a pro
ducției animaliere, ale tuturor celorlalte 
programe speciale stabilite, utilizați rațio
nal baza tehnico-materială si fondurile bă
nești — condiții hotăritoare pentru crește
rea eficientei întregii activități. Acționați 
cu hotărire pentru ca orice lucrare pe care 
o faceți, orice cheltuială să asigure 0 creș
tere corespunzătoare a producției și a be
neficiilor !

Congresul cheamă oamenii muncii din a- 
gricultura de stat să depună, totodată, efor
turi susținute pentru perfecționarea acti
vității de organizare si conducere, pentru 
întărirea răspunderii în muncă și față de 
plan în cadrul fiecărui colectiv, pentru 
dezvoltarea necontenită a proprietății socia
liste de stat, să realizeze trecerea la o 
nouă calitate în acest important sector al 
agriculturii noastre, producții de înalt ran
dament și eficientă, o productivitate ri
dicată.

Mecanizatori din sta

țiunile pentru mecani

zarea agriculturii!
Creșterea puternică a producției in toate 

sectoarele agriculturii depinde in mare 
măsură de aportul și calitatea muncii 
voastre ! Partidul si statul nostru au în
zestrat stațiunile de mecanizare cu o bază 

tehnico-materială modernă. Utilizați cu 
randament maxim tractoarele, mașinile și 
utilajele din dotare pentru a efectua la 
timp optim. în termene cît mai scurte toațe 
lucrările agricole 1 Asigurați realizarea în 
condiții de calitate superioară, conform 
normelor agrotehnice, a fiecărei lucrări a- 
gricole !

Organizînd munca in acord global. întă
riți răspunderea colectivă și individuală 
față de soarta recoltei, legind ștrins plata 
pentru lucrările efectuate de rezultatele ob
ținute in producție !

Acționați permanent pentru buna între
ținere a tractoarelor si mașinilor agricole, 
economisirea combustibilului și energiei 
electrice, recuperarea, recondiționarea și 
refolosirea pieselor și materialelor, adu- 
cindu-vă din plin contribuția la reducerea 
cheltuielilor de producție și creșteiea efi
cientei economice !

Țărani cu gospodărie

individuală din zonele

necooperativizate!
Partidul și statul nostru vă acordă per

manent un sprijin susținut pentru a lucra 
în cele mai bune condiții pămîntul. a ob
ține producții mari și a vă aduce, pe a- 
ceastă bază, o contribuție sporită la dez
voltarea generală a agriculturii tării.

Folosiți din plin acest sprijin, cultivînd 
cu grijă pămîntul. crescînd, cu priceperea 
care vă caracterizează, un număr cît mai 
mare de animale !

Contribuiți activ la înfăptuirea progra
melor privind dezvoltarea agriculturii, seri
ciculturii. creșterii iepurilor de casă și a 
animalelor pentru blană 1

Ridicați-vă la înălțimea datoriei fată de 
țară, valorificind prin sistemul de contrac
tări și achiziții cantităti tot mai mari de 
produse vegetale și animale, asigurîndu-vă. 
pe această cale, importante venituri, spo
rind aportul la realizarea fondului de stat 
și a programelor de autoaprovizionare teri
torial 1 . . •
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Specialiști din agricul

tură !
Faceți totul pentru a vă îndeplini in cele 

mai bune condiții importantul rol pe care 
vi l-a încredințat partidul, acela de a fi or
ganizatori directi ai producției agricole, 
promotori ai noii revoluții agrare !

Desfășurati-vă activitatea in cimp și în 
fermele de animale, acolo unde se hotă
răște soarta producției, actionînd perma
nent pentru cunoașterea și aplicarea nea
bătută a tehnologiilor recomandate 1

Situați în centrul preocupărilor. în cadrul 
învățămîntului agrozootehnic și în timpul 
procesului de producție, perfecționarea 
pregătirii profesionale a cooperatorilor, 
mecanizatorilor, oamenilor muncii din în
treprinderile agricole de stat, aiutîndu-i 
permanent să cunoască și să folosească 
metodele noi. moderne in activiUtea de 
fiecare zi 1

Oameni ai muncii din

industria alimentară!
Insușindu-și orientările si indicațiile to

varășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, de a spori substan
tial volumul produselor industriei alimen
tare si a îmbunătăți calitatea acestora, 
congresul cere Ministerului Industriei Ali
mentare și al Achiziționării Produselor 
Agricole si cheamă oamenii muncii din 
acest domeniu să întărească ordinea și dis
ciplina la fiecare loc de muncă, să folo
sească judicios toate capacitățile de pro
ducție. să realizeze în cele mai bune con
diții indicatorii prevăzuți.

Asigurați contractarea și achiziționarea 
unor cantităti cit mai mari de produse a- 
gricole vegetale si animale pentru a consti
tui fondul centralizat al statului și auto- 
aprovizionarea teritorială, cantităti îndes
tulătoare de materii prime agricole pentru 
industria prelucrătoare și disponibilități 
pentru export ! Preocupați-vă îndeaproape 
de buna depozitare si păstrare fără pier
deri a produselor contractate 1

Situați permanent în centrul atenției per
fecționarea proceselor de fabricație în ve
derea îmbunătățirii calității produselor, 
sporirii productivității muncii, creșterii in
dicilor de valorificare a materiilor prime, 
economisirii combustibililor și energiei 1

Acționați pentru diversificarea produse
lor, pentru realizarea Programului privind 
dezvoltarea producției de preparate culi
nare în perioada 1986—1990, în scopul mai 
bunei aprovizionări a populației 1

Silvicultori!
Congresul vă adresează chemarea de a 

manifesta maximă grijă și exigentă pentru 
menținerea și dezvoltarea patrimoniului 

forestier, pentru creșterea rolului său in 
ansamblul economiei naționale și în păs
trarea calităților mediului înconjurător.

Acționați cu hotărîre pentru îndeplinirea 
exemplară a planului de reîmpădurire, fo
losirea judicioasă a masei lemnoase, efec
tuarea la timp și de calitate a lucrărilor 
de îngrijire și igienă silvică 1

Acordați întreaga atenție extinderii plan
tațiilor de arbuști fructiferi, valorificării 
superioare a tuturor produselor pădurii — 
in mod deosebit a fructelor, ciupercilor, 
plantelor medicinale și aromatice — pre
cum și dezvoltării economiei vînatului, 
salmoniculturii, apiculturii și sericiculturii.

Oameni ai muncii din

domeniul gospodăririi

apelor!
Indepliniți-vă în cele mai bune condiții 

sarcinile de mare răspundere ce vă revin 
in înfăptuirea Programului national al 
fondului funciar, in buna gospodărire a 
apelor țării 1

Nu precupețiți nici un efort pentru rea
lizarea la termen și în condițiile tehnice 
stabilite a marilor lucrări de îndiguiri, re
gularizări de cursuri de apă, aducțiuni, 
canalizări, baraje și lacuri de acumulare 
cu folosință complexă 1

în spiritul vibrantei chemări a secretaru
lui general al partidului, îndepliniti-vă 
înalta răspundere națională de a asigura 
calitatea apelor, a rîurilor, păstrarea lor 
cit mai curată, pentru ca ele să fie tot mai 
limpezi. Asigurați întregul volum de apă 
necesar industriei, producerii energiei elec
trice, bunei funcționări a sistemelor de 
irigații și consumului populației !

Oameni de știință, cer

cetători, cadre didac

tice!
Răspunzînd înaltelor îndemnuri adresate 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, participați activ la 
dezvoltarea și aprofundarea cercetării ști
ințifice in agricultură, industria alimentară, 
silvicultură și gospodărirea apelor, contri
buiți la introducerea operativă a metodelor 
moderne în practica marilor unități de pro
ducție 1

Elaborați noi tehnologii de folosire efi
cientă a fondului funciar, de creștere a ca
pacității de producție a solurilor erodate, 
nisipoase și sărăturate, de exploatare cu 
randament maxim a sistemelor de irigații 
și organizare a asolamentelor.

Realizați cu mai multă operativitate, 
pentru toate zonele și la toate plantele, 
noi soiuri și hibrizi mai productivi, cu pe
rioade mai scurte de vegetație, mai rezis- 
tenți. la condițiile nefavorabile de mediu, 
la boli și dăunători.

Intensificați-vă eforturile pentru ame
liorarea genetică a animalelor, pentru 
crearea de rase mai productive și mai re
zistente, pentru elaborarea de noi tehno
logii de furajare cu consumuri specifice 
mai mici ; stabilit! metode mai eficiente 
de profilaxie, diagnostic și tratament 1

Perfecționați tehnologiile de fabricație In 
industria alimentară, in vederea valorifică
rii superioare a materiilor prime. îmbu
nătățirii calității produselor, reducerii con
sumurilor energetice !

Congresul cheamă cadrele didactice din 
acest domeniu să îmbunătățească perma
nent procesul de pregătire a viitorilor 
muncitori, tehnicieni și ingineri din uni
tățile agricole, de industrie alimentară, sil
vicultură și gospodărire a apelor, să rea
lizeze o legătură mai strînsă între invă- 
tămînt, cercetare și producție.

Activiști din consiliile 

unice agroindustriale

de stat și cooperatiste!
Congresul vă cere să acționați cu perse

verență și hotărîre pentru a antrena toate 
forțele umane de la sate la folosirea de
plină și eficientă a fondului funciar, in
clusiv a loturilor în folosință personală, a 
întregii baze tehnico-materiale. realizarea 
la timp și de calitate a tuturor lucrărilor 
agricole și aplicarea tehnologiilor moderne, 
dezvoltarea puternică a zootehniei în ve
derea sporirii producției vegetale și ani
male, creșterii contribuției fiecărei unități, 
a fiecărui cetățean la realizarea fondului 
de stat și asigurarea autoaprovizionării te
ritoriale !

Luați măsuri pentru punerea in valoare 
a tuturor resurselor locale de materii pri
me și materiale, prin dezvoltarea susținută 
a industriei mici și a prestărilor de ser
vicii, pentru extinderea utilizării surselor 
neconvenționale de energie !

împreună cu toți factorii care au atri
buții în aceste domenii, intensificați acti
vitatea educativă de formare a omului 

nou, capabil să Înțeleagă pe deplin ma
rile sarcini puse de secretarul general al 
partidului în fața agriculturii, a societății 
românești și să le transpună in fapt cu 
pricepere și răspundere, cu înaltă com
petență și spirit revoluționar 1

Asigurați buna coordonare și folosire a 
cadrelor, a tuturor forțelor pentru aplica
rea fermă a mecanismului economico-fi- 
nanciar, instaurarea ordinii și disciplinei 
ferme in toate unitățile și sectoarele de 
producție !

Acționați cu mai multă hotărire pentru 
înlăturarea oricăror forme de birocratism, 
pentru soluționarea operativă și la timp a 
problemelor ridicate de viață, mutati cen
trul de greutate al întregii activități in 
unități și ferme, acolo unde se asigură rea
lizarea planurilor și programelor de dez
voltare _ a agriculturii.

Femei de la sate!
Partidul și statul nostru, personal to

varășul Nicolae Ceaușescu, acordă o inaltă 
apreciere rolului pe care îl aveți in socie
tatea noastră socialistă, contribuției pe care 
o aduceți la propășirea economico-socială 
a tării, la conducerea treburilor obștești, 
la asigurarea vigorii și tinereții națiunii.

Congresul vă cheamă să nu precupețiți 
nici un efort pentru realizarea marilor 
sarcini ce vă revin in sporirea producției 
agricole în unitățile în care munciți și în 
propriile gospodării, în vederea îndeplinirii 
exemplare a planurilor de producție 1

Participați activ la conducerea unităților 
și la buna gospodărire a avuției de stat 
și obștești ; creșteți și educați tînăra gene
rație în spiritul dragostei nețărmurite față 
de patrie, partid și popor, al nobilelor ide
aluri ale socialismului și păcii !

Tineri din agricultură!
Răspundeți cu însuflețire mobiliza

torului îndemn adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a milita fără preget 
pentru înfăptuirea politicii partidului de 
întărire și dezvoltare continuă a agricul
turii socialiste, pentru triumful noii revo
luții agrare !

Congresul vă adresează chemarea de a 
acționa cu toată energia și avîntul, cui 
elanul specific vîrstel voastre la înfăptu
irea unei agriculturi moderne, de înaltă 
productivitate și eficiență. Prin participa
rea la muncă pe marile șantiere de îmbu
nătățiri funciare, la acțiunile de întreți
nere și ameliorare a pajiștilor naturale, 
la împăduriri, contribuiți tot mai mult la 
creșterea aportului agriculturii la dezvol
tarea economiei naționale, la înflorirea 
patriei. >

Invătați cu perseverență meseriile de 
care are nevoie satul românesc de azi și 
de mîine, manifestați la fiecare loc de 
muncă un înalt spirit de răspundere, or
dine și disciplină, dați permanent dovadă 
de elan revoluționar și energie creatoare !

Oameni ai muncii din

agricultură, industria

alimentară, silvicultură

și gospodărirea apelor!
Dlnd o Înaltă apreciere magis

tralei cuvîntări rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, însu- 
șlndu-vă orientările și aprecierile formulate 
în acest document de excepțională însem
nătate pentru întreaga noastră activitate, 
congresul vă cheamă să faceți totul pentru 
făurirea unei agriculturi intensive, a obiec
tivelor noii revoluții agrare în România.

Trecerea României la stadiul de țară 
socialistă mediu dezvoltată — obiectiv fun
damental al actualului cincinal — crearea 
unei civilizații materiale și spirituale su
perioare pe pămîntul patriei sint organic 
legate de întărirea independenței și suve
ranității naționale, de triumful cauzei 
dezarmării și păcii în lume.

Congresul adresează înflăcărată chemare 
ca prin întreaga muncă plină de răspun
dere, pricepere și abnegație, prin toate 
faptele noastre să susținem ferm propune
rile și inițiativele României pentru dezar
mare, și în primul rînd pentru dezarmare 
nucleară, pentru destindere, colaborare și 
pace, pentru promovarea în relațiile dintre 
state a principiilor egalității în drepturi, 
respectării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile in
terne, nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu folosirea forței, avantajului re
ciproc. Să susținem cu toată hotărîrea ac
țiunile și demersurile întreprinse de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, omul care a 
intrat în conștiința umanității ca strălucit 
ctitor de tară nouă, Erou al păcii, luptător 
neînfricat și neobosit pentru destindere și 
colaborare internațională, pentru înlătura
rea pericolului de război !

Strîns uniți în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. să facem totul pentru 
realizarea exemplară a obiectivelor stabi
lite de Congresul al XIII-iea. pentru agri
cultură. industria alimentară, silvicultură 
și gospodărirea apelor, sporindu-ne contri
buția la înfăptuirea in cele mai bune con
diții a Programului partidului de construire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism 1
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Simpozionul național consacrat aniversării a 50 de ani de la 
procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov

In cadrul amplelor manifestări de
dicate aniversării a 50 de ani de la 
procesul militanților comuniști și 
antifasciști de la Brașov, marți s-au 
desfășurat, la București, lucrările 
simpozionului național cu tema „Ti
nerețea revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Uniunea Tinere
tului Comunist — continuatoarea 
tradițiilor de luptă revoluționară ale 
partidului și poporului român", or
ganizat de Comitetul Central al 
U.T.C.. Consiliul U.A.S.C.R. și Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor.

La lucrări au participat activiști 
de partid și de stat, ai Uniunii Ti
neretului Comunist, U.A.S.C.R. și ai 
Organizației Pionierilor, numeroși 
tineri și copii din municipiul Bucu
rești. din celelalte județe ale țării.

In comunicarea „Procesul luptăto
rilor comuniști și antifasciști de la 
Brașov — moment de seamă al luptei 
revoluționare pentru dreptate socia
lă, împotriva pericolului fascismului 
și războiului, pentru apărarea inte
grității și independentei României", 
prezentată de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, sînt evocate momente de cea 
mai mare însemnătate ale mișcării 
comuniste și muncitorești din țara 
noastră. Acestea, a spus vorbitorul, 
au cel puțin două elemente comune 
fundamentale. Mai intii faptul că in 
primul plan se înalță personalita
tea proeminentă a iubitului, în
țeleptului nostru conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Adică acea 
personalitate chemată de destin să 
dea întregii lupte a comuniștilor 
antifasciști din acei ani forță, cu
tezanță si înnoire revoluționară. Al 
doilea element îl constituie, fără în
doială. antifascismul programatic al 
acestui militantism, care a fost una 
dintre preocupările de boltă ale 
luptei revoluționare din acel timp. 
Pentru că. înainte de toate, se cu
vine subliniat rolul covîrșitor 
al personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. din momentul 
intrării sale' în activitatea revolu
ționară. antifascistă a mișcării mun
citorești. Datorită calităților sale 
de eminent revoluționar si pa
triot antifascist, tovarășul 
Nicolay Ceausescu s-a impus de în
dată ca d personalitate puternică. 
Aceasta a determinat să i se În
credințeze. incă la virata cînd ado
lescenta se învecina eu tinerețea 
matură, misiuni de mare responsa
bilitate.

Arătind că muncitorimea română, 
condusă de partid, s-a distins in 
acțiunile greviste ale minerilor, tex- 
tilistilor. petroliștilor, metalurgisti- 
lor. ceferiștilor, care au culminat 
prin luptele din ianuarie-februarie 
1933. comunicarea evidențiază câ 
aceste memorabile bătălii de clasă 
nu au avut numai un caracter eco
nomic. ci si unul profund poliție, 
national si international, constituin- 
du-se printre primele mari acțiuni 
ale proletariatului mondial împotriva 
fascismului.

în mod deosebit s-a afirmat 
ca extraordinar de neînfricat mi
litant tînărul muncitor de atunci 
Nicolae Ceaușescu. cel ce conduce, 
cu înțelepciune și clarviziune, de 
două decenii și mai bine, destinele 
României socialiste — se subliniază 
in comunicare. A fpst o binefacere 
a istoriei si o mindrie a generației 
noastre de militanți comuniști — se 
arată in continuare — că am avut în 
fruntea noastră această personalitate 
impunătoare, care a știut să ne lumi
neze calea, indemnindu-ne la luptă 
dreaptă și activă împotriva unui 
dușman ce era potrivnic întregului 
popor român.

Sînt prezentate apoi pe larg îm
prejurările în care, în ianuarie 1936, 
pe cînd era secretar al Uniunii Ti
neretului Comunist, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost arestat, 
precum și ecourile din presa vremii, 
ale dezbaterilor de la proces, relatări 
Impresionante, ce au întărit convin
gerea că personalitatea puternică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în
truchipează un conducător încercat 
și cutezător.

Infățișînd in cuvinte emoționante 
atitudinea dovedită la proces de to
varășul Nicolae Ceaușescu, declara
țiile sale făcute în instanță, în co
municare se arată : E drept să re
levăm în această neînfricată decla
rație faptul că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu nu a pregetat să 
denunțe fascismul chiar și în sala 
tribunalului. Tocmai de aceea pro-r 
cesul de la Brașov s-a impus în 
conștiința publică românească și In
ternațională ca o memorabilă ex
presie a atitudinii antifasciste a po
porului român, a luptei sale pentru 
apărarea independenței, a libertății 
și integrității teritoriale a țării grav 
amenințate de planurile revizioniste 
ale puterilor fasciste.

In comunicarea „Conducerea de 
către Partidul Comunist Român a 
organizației revoluționare de tineret 
din țara noastră, Contribuția esen
țială a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la reorganizarea Uniunii Tineretu
lui Comunist, la unirea mișcării ti
neretului in lupta împotriva exploa
tării sociale, a pericolului fascist. 
Ia asigurarea dezvoltării socialiste 
și comuniste a patriei", prezentată 
de tovarășul Miu Dobrescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președinte 
al Colegiului central de partid, 
a fost reliefat faptul că, incă de la 
făurirea sa. Partidul Comunist 
Român s-a preocupat de organizarea 
și conducerea mișcării revoluționa
re de tineret, ajutor de nădejde al 
partidului în lupta împotriva ex
ploatării, pentru transformarea în
noitoare a societății românești, pen
tru apărarea libertății și indepen
denței patriei, pentru socialism si 
comunism. O expresie elocventă, în 
acest sens, o constituie crearea or
ganizației revoluționare unice de ti
neret pe teritoriul României, act po
litic realizat la Conferința generală 
a tineretului • socialist din martie 
1922.

în prim-planul mișcării comuniste, 
revoluționare de tineret din patria 
noastră, se subliniază în comu
nicare. s-a situat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul iu
bit al partidului Și statului nostru, 
care, din anii tinereții, și-a împle
tit viața cu lupta revoluționară a 
partidului, a întregului popor, ma- 
nifestînd un înalt eroism în slujba 
intereselor fundamentale ale națiu
nii. S-a evidențiat că, intrat în rin- 
durile Uniunii Tineretului Comunist 
și ale Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a re
marcat prin spiritul său revoluțio- 

• nar, prin abnegația și dăruirea fără 
seamăn în slujirea intereselor clasei 
muncitoare, prin dinamismul și ca
pacitatea organizatorică probate din 
plin în confruntările sociale și poli
tice ale vremii. In condițiile crește
rii pericolului fascismului și războiu
lui, partidul a creat Comitetul Na
țional Antifascist — largă concen
trare de forțe revoluționare, demo
cratice și patriotice — în conducerea 
căruia a activat cu strălucire tînărul 
revoluționar Nicolae Ceaușescu.

în comunicare se subliniază că. 
prin înaltul exemplu al neobositei 
sale activități politice în fruntea 
Comisiei de reorganizare a U.T.C., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus 
o contribuție fundamentală la refa
cerea organizației comuniste a tine
retului. imprimîndu-i o orientare 
profund patriotică și revoluționară.

Comunicarea pune în relief rolul 
deosebit de important pe care l-a avut 
în reorganizarea U.T.C. tinăra comu
nistă Elena Petrescu (Ceaușescu), 
aflată în fruntea tinerilor într-unul 
din sectoarele Capitalei, care s-a 
afirmat printr-o activitate politică 
intensă, de înaltă principialitate re
voluționară în cadrul larg al luptei 
patriotice, antifasciste și antirăzboi
nice. Se relevă că, în cadrul Confe
rinței de refacere a U.T.C., desfășu
rată în 1939, participanții au adoptat 
un cuprinzător plan de acțiune și au 
ales Comitetul Central al U.T.C., în 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
căruia i se recunoșteau, și în acest 
fel, marile merite în refacerea orga
nizației revoluționare de 'tineret și, 
totodată, mările calități de conducă-, 
tor revoluționar, calități ce prefigu
rau. pe marele conducător al Româ
niei socialiste de azi, al României 
comuniste de mîine.

Comunicarea „Uniunea Tineretului 
Comunist — școalâ-de educare a ti
nerei generații" a fost prezentată 
de tovarășul Nicu Ceaușescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Comunist.

Anul în care ne aflăm, a subliniat 
vorbitorul, are. după cum este cu
noscut, profunde semnificații aniver
sare. întregul nostru popor a sărbă
torit recent împlinirea a 65 de ani 
de la făurirea Partidului Comunist 
Român — moment de referință pen
tru întreaga istorie a patriei, care a 
deschis noi perspective pentru evo
luția viitoare a României. De ase
menea, aniversăm 5 decenii de la 
procesul militanților comuniști și 
antifasciști de la Brașov — verita
bilă lecție de patriotism și dăruire 
revoluționară, care a pus în lumi
nă, în fața opiniei publice naționale, 
profilul demn, eroic al tinerilor co
muniști devotați, cu întreaga ființă, 
idealurile seculare pentru care au 
militat și s-au jertfit generații după 
generații.

La Brașov, un grup de tineri co
muniști arestați pentru activitatea 
militantă desfășurată in, județele 
Prahova și Dimbovița demonstra, în 
urmă cu 50 de ani, cu puterea de 
netăgăduit a faptei, ce înseamnă a 
fi autentic revoluționaț, militant 
consecvent pentru cauza partidului 
comunist, a poporului. Se poate spu
ne, cu deplin temei, că acest proces 
istorie a devenit un moment semni
ficativ de atitudine, confirmînd voca
ția consecvent revoluționară a tine
rilor militanți pentru libertate și 
dreptate, pentru năzuințele vitale ale 
poporului român.

Este un titlu de aleasă cinstire 
pentru organizația noastră de tine
ret de a regăsi, in acel moment de 
istorie, nume de tineri militanți co
muniști. în frunte cu cel care con
duce astăzi destinele partidului și 
ale tării, care, prin atitudinea lor 
fermă, revoluționară, au transformat 
procesul de la Brașov într-un stră
lucit act politic, de condamnare a 
anacronismelor și inechităților vechii 
orinduiri.

Constituie un adevăr istoric că 
niciodată destinul, vocația construc
tivă și posibilitățile de afirmare ale 
milioanelor de tineri din patria 
noastră nu s-au materializat mai 
amplu, nu s-au împlinit mai deplin 
decit in ultimii 20 de ani ce au 
urmat Congresului al IX-lea al 
partidului, care a pus în valoare e- 
nergiile creatoare ale întregului po
por și a deschis drumul marilor în
făptuiri dedicate progresului și ci
vilizației socialiste în patria noas
tră.

Desfășurîndu-și întreaga activitate 
în spiritul indicațiilor și îndemnu
rilor date tinerei generații, cu nu
meroase prilejuri, de către secreta
rul general al partidului. Uniunea 
Tineretului Comunist se afirmă, in 
perimetrul politico-social al patriei 
noastre, ca un însemnat factor edu
cativ.

In comunicare este . prezentat apoi 
pe larg ansamblul preocupărilor ac
tuale ale Uniunii Tineretului Comu
nist. intre care o direcție principa
lă o constituie educarea tinerei .ge
nerații prin muncă și pentru muncă.

în fapt, eroismului luptei, care 
străbate întreaga istorie ă organi
zației revoluționare de tineret, plă
mădită inclusiv acum cinci decenii, 
la procesul de la Brașov, i se aso
ciază. in zilele noastre, eroismul 
muncii, al dăruirii construc
tive pe marile șantiere ale 
tării. în industrie și agricultură. 
Tineretul patriei se afirmă ca un 
factor activ în înfăptuirea amplelor 
programe economice, stabilite de 
Partidul Comunist Român, dovedind 

că este și va fi un destoinic conti
nuator al celor care edifică astăzi 
noua orinduire.

Prezentul socialist al patriei, 
perspectivele sale luminoase oferă 
U.niunii Tineretului Comunist ample 
spații de acțiune, avind drept fina
litate principală participarea activă 
a tinerei generații la transpunerea 
în viată a Programului partidului, a 
obiectivelor de largă deschidere sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român.

în comunicarea „Tinerețea re
voluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, exemplu eroic 
al luptătorului neînfricat pentru 
libertatea, demnitatea și fericirea 
poporului, pentru implinirea măre
țelor idealuri de independentă și 
progres social", prezentată de tova
rășul Dumitru Ghișe, prorector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
directorul Editurii politice, se arată 
că, în timpul procesului de la Bra
șov,' puternica personalitate a tină- 
rului comunist Nicolae Ceaușescu, 
educat și crescut în acțiunile inițiate 
și conduse de partidul comunist, se 
contura nu numai prin curajul, 
spiritul revoluționar de sacrificiu și 
de solidaritate cu tovarășii lui, ci și 
prin forța neobișnuită de interpre
tare a evenimentelor, de depistare a 
legităților sociale obiectivle care 
acționează în istorie.

Apreciat și iubit de tovarășii de 
luptă — se subliniază în comunicare
— mereu prezent acolo unde lupta 
era mai grea, atit ca reprezentant 
al tineretului revoluționar din Bucu
rești în conducerea activității Co
mitetului Național Antifascist, cit 
și în toate marile bătălii ale 
epocii,' cum a fost și importanta 
manifestare antirăzboinică și anti
fascistă de la 1 Mai 1939, in împre
jurările neasemuit de grele ale în
fruntării de clasă, cu organele re
presive, s-a afirmat cu putere 
personalitatea de excepție a tînăru- 
lui comunist Nicolae Ceaușescu, care 
și-a manifestat cu strălucire aptitu
dinile sale de conducător și organi
zator.

O astfel de personalitate prome
teică avea să apară, pentru limpe
zirea destinului românesc, în viitoa
rea luptelor antifasciste din de
ceniul patru în persoana, tânărului 
comunist și revoluționar, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, incă de la 
o Vîrstă fragedă, ridicase la demni
tatea—de model exemplul lui perso
nal de dăruire și pasiune revolu
ționară.

De peste două decenii de când se 
află la ctrma țării, pașii uriași 
făcuți de România pe drumul edi
ficării societății socialiste multila
teral dezvoltate, întreaga noastră 
evoluție politică, economică și so- 
cial-culturală, internă și externă, se 
arată in comunicare, sînt organic 
și pentru totdeauna legate de nu
mele aceluia care, din adolescență, 
și-a consacrat propria-i viață slu
jirii intereselor clasei muncitoare, 
poporului din rindurile căruia s-a 
născut, binelui și propășirii patriei.

în comunicarea intitulată „Parti
ciparea tineretului comunist, a or
ganizațiilor sale revoluționare la în
făptuirea revoluției antifasciste și 
antiimperialiste de la 23 August 
1944. Contribuția tineretului comu
nist, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la înfăptuirea re
voluției democrat-populare, a primei 
etape de edificare a noii orinduiri 
în patria noastră", prezentată 
de Ștefan Ștefănescu, directorul 
Institutului de istorie „Nicolae Ior- 
ga“, se arată : Cind Partidul Comu
nist a trecut la întocmirea planului 
de pregătire și organizare a revolu
ției antifasciste și antiimperialiste 
de la 23 August 1944, uteciștii — 
muncitori, elevi, studenți, militari
— dăduseră un larg șir de jertfe 
din rindurile lor și înscriseseră fapte 
pilduitoare în. cronica luptei de re
zistență a poporului nostru. Avind 
in comuniști și uteciști exemplu și 
îndemn, ei au contribuit efectiv la 
lichidarea unor puncte de rezistență 
ale hitleriștilor din Capitală, au în
deplinit diferite misiuni de luptă în 
sprijinul armatei române.

In continuare, au fost evocate pe 
larg momente semnificative ale ac
tivității tineretului revoluționar, sub 
conducerea partidului comunist, in 
perioada desfășurării revoluției de
mocrat-populare, a reconstrucției și 
consolidării economiei, apreciindu-se 
că anii următori au reprezentat o pe
rioadă de puternică angajare patrio
tică a tineretului, de mari eforturi 
și împliniri.

în acele clipe mari, tineretul co
munist a avut fericirea să aibă 
în fruntea sa pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, comunistul în
cercat și cu vastă experiență politi
că și organizatorică de militant al 
partidului. De fapt, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se impunea de 
atunci ca figură exponențială a tot 
ceea ce era mai bun și mai înălță
tor la tinăra generație a României.

In comunicarea „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — perioada celor 
mai glorioase împliniri din istoria 
patriei, de afirmare plenară a tine
rei generații ca puternică forță so
cială, implicată activ în devenirea 
socialistă a țării", prezentată de to
varășa Dorina Cornea Hașegan, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C., prim- 
secretar al Comitetului județean Cluj 
al U.T.C., a fost reliefat faptul că pe
rioada inaugurată de cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. a repre
zentat perioada celor mai glorioase 
împliniri din istoria patriei, de afir
mare plenară a tinerei generații ca 
puternică forță socială, implicată 
activ in devenirea socialistă a tării. 
Tinerii României acționează perma
nent. in spiritul romantismului re
voluționar, pentru progresul con
tinuu al țării, se afirmă energic, cu 
maturitate politică, cu înalt devo
tament in întregul proces de edifi
care a socialismului și comunismu
lui pe pămintul patriei.

In comunicarea „Participarea tot 
mai activă a întregului tineret la 
dezvoltarea economico-socială a tă

rii. Ia înfăptuirea mărețelor obiec
tive ale Programului și botăririlor 
Congresului al XIII-lea ale P.C.R., 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, a orien
tărilor și indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, obiectiv funda
mental al activității Uniunii Tinere
tului Comunist privind educarea co
munistă, revoluționară a tinerei ge
nerații, prezentată de tovarășul Dinu 
Drăgan, secretar al C.C. al U.T.C., 
se spune :

Constituie o realitate definitorie, 
esențială a zilelor noastre aceea că 
în industrie. în agricultură, in uni
tăți de știintâ. învătămint si cultură 
tineretul este cu adevărat un factor 
activ în realizarea exemplară a sar
cinilor si obiectivelor importante 
încredințate de partid, un promo
tor hotărît al noului, contribuind în 
mod substanțial la accelerarea pro
gresului multilateral al societății 
noastre, la ridicarea României pe 
noi culmi de bunăstare și civilizație, 
în etapa actuală, participarea tine
retului la măreața operă de con
strucție socialistă este caracterizată 
prin preocuparea pentru o muncă de 
înaltă calitate și eficiență supe
rioară. S-a subliniat că tinăra ge
nerați^ este ferm hotărită să nu pre
cupețească nici un efort pentru a 
adăuga chipului socialist al patriei o 
nouă strălucire, noi și minunate 
împliniri.

în comunicarea „Formarea șî dez
voltarea spiritului revoluționar la 
copii, a dragostei față de muncă și 
învățătură — obiective esențiale 
pentru organizațiile de pionieri și 
șoimi ai patriei", prezentată de to
varășa Poliana Cristescu. secretar al 
C.C. al U.T.C., președinte al Consi
liului Național al- Organizației Pio
nierilor, a fost pusă în evidență 
atenția deosebită și grija părintească 
cu care partidul, secretarul său ge
neral înconjoară tinerele vlăstare ale 
patriei, dragostea și căldura cu. care 
îndrumă și veghează educarea lor 
comunistă, patriotică, creîndu-le po
sibilități multiple de împlinire a 
celor mai cutezătoare vise și aspi
rații..

Evidențiindu-se că, prin patriotis
mul fierbinte spiritul, revoluționar 
ce l-a caracterizat încă din tinerețe, 
conducătorul partidului și statului 
nostru oferă tinerei generații un 
excepțional model de conduită revo
luționară. un exemplu luminos de 
muncă și luptă, în comunicare se 
exprimă hotărirea pionierilor, școla
rilor și șoimilor patriei de a învăța 
și munci cu entuziasm și răspundere 
comunistă, de a nu precupeți nici un 
efort pentru a crește ca demni con
tinuatori ai operei înaintașilor.

Comunicarea „Tineretul universi
tar — participant activ la înfăp
tuirea sarcinilor trasate de Congresul 
științei și invățămintului. a indica
țiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind legarea 
mai strinsă a invățămintului cu cer
cetarea și producția", prezentată de 
tovarășul Ani Matei, secretar al C.C. 
al U.T.C., președinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., evidențiază că, in deplin 
acord cu mutațiile structurale pro
duse după Congresul al IX-lea în 
toate domâpiile, invățămintul _și 
știința au dobîndit în strategia con
strucției socialiste a României o în
semnătate deosebită. în comunicare 
se subliniază că tineretul studios își 
exprimă, și cu prilejul acestei ani
versări. cele mai calde sentimente de 
recunoștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru minuna
tele condiții de viață și de pregă
tire create tinerilor aflati oe băn
cile amfiteatrelor, angajamentul 
ferm de a face ca exemplara viață 
si activitate a conducătorului parti
dului și statului să reprezinte pen
tru toți studenții României socialis
te model viu și însufletitor de viață 
și muncă.

Comunicarea intitulată „Concepția 
Partidului Comunist Român. a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind rolul ti
nerei generații in soluționarea pro
blemelor contemporane, promovarea 
păcii și înțelegerii internaționa
le", prezentată de tovarășul 
Marin Ivașcu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, președinte
le Grupului român al Uniunii Inter
parlamentare, scoate in relief faptul 
că în țara noastră tineretul este con
siderat drept un important factor al 
luptei pentru înfăptuirea aspirațiilor 
de progres, democrație, independen
tă și pace ale fiecărui popor, al în
tregii omeniri. Potrivit concepției 
partidului nostru, a secretarului său 
general — se arată în comunicare — 
astăzi este mai necesar ca oricind 
ca tinerii de pretutindeni să se ma
nifeste în arena internațională în 
strinsă unitate cu popoarele cărora 
le aparțin. Ca o componentă activă 
în lupta tuturor forțelor progresiste 
pentru pace, pentru dezarmare, si in 
primul rind dezarmare nucleară, 
pentru destindere, pentru lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Relevindu-Se că România socialis
tă a acționat neabătut, cu deosebire 
în ultimele două decenii, pentru pro
movarea viguroasă a problematicii 
tineretului pe plan mondial, în co
municare se subliniază preocuparea 
permanentă pentru stimularea și ex
tinderea colaborării pe linie de tine
ret, pentru formarea și educarea ti
nerei generații in spiritul idealurilor 
lor de pace, ințelegere și cooperare 
internațională. Sînt evidențiate, in 
acest sens, numeroasele inițiative 
românești pe plan internațional, in
clusiv în cadrul O.iy.U.. dintre care 
se remarcă proclamarea Anului In
ternațional al Tineretului, sub deviza 
„Participare. Dezvoltare, Pace".

In încheierea simpozionului, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm și 
deplină angajare patriotică, partici
panții au adresat o telegramă tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Vibrante omagii partidului, conducătorului 
iubit, angajamente de a înfăptui exemplar 

hotăririle Congresului al XIII-lea
întregul nostru popor omagiază 

împlinirea a 50 de ani de la pro-, 
cesul luptătorilor comuniști și anti
fasciști care a avut loc la Brașov — 
moment de profundă semnificație in 
istoria de șase decenii și jumătate a 
Partidului Comunist Român, a luptei 
neînfricate a comuniștilor, a tuturor 
forțelor progresiste, patriotice, revo
luționare din țară împotriva fascis
mului și a războiului, pentru apăra
rea independenței, integrității și su
veranității României, pentru drep
turi democratice și o viață liberă și 
demnă a celor ce muncesc.

în organizarea Comitetului muni
cipal București al P.C.R. și a comi
tetelor județene de partid Alba, Ba
cău, Botoșani, Brăila, Cluj, Constan
ța, Galați, Gorj, Harghita, Ialomița, 
Iași, Maramureș, Mehedinți, Praho
va, Sălaj, Suceava și Tulcea, marți 
s-au desfășurat simpozioane dedica
te acestei aniversări intrate în con
știința tuturor fiilor patriei.

în cadrul simpozioanelor a fost 
subliniat cu pregnanță rolul decisiv 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
schimbarea cursului răsunătorului 
proces de la Brașov, tînărul revolu
ționar comunist impunîndu-se ca 
militant de frunte al partidului in 
focul luptelor aspre de acum cinci 
decenii și de mai tîrziu prin înalte 
calități moral-politice, prin patrio
tism fierbinte, prin curajul pilduitor 
cu care a înfruntat opresiunea poli
tică, a demascat inechitățile sociale, 
pericolul fascismului, revizionismu
lui și războiului.

Comunicările prezentate au pus în 
lumină drumul de lupte glorioase al 
Partidului Comunist Român, care, 
întruchipînd cohștiința revoluționară 
a poporului,. și-a identificat țelurile 
supreme cu năzuințele vitale ale ma
selor, și-a asumat misiunea istorică 
de a apăra Interesele patriei, inde
pendența și suveranitatea ei, de a 
lichida pentru totdeauna asuprirea 
și exploatarea, de a făuri pe pămîn- 
tul patriei o societate a dreptății 
sociale și naționale — societatea so
cialiștii și comunistă. S-a releyat că 
în acei ani de crincenă; prigoană po
litică tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut un rol decisiv in organizarea, 
conducerea și desfășurarea ' marilor 
acțiuni democratice, patriotice și an
tifasciste, pentru apărațea hotarelor 
țării grav amenințate, militind cu 
abnegație și dăruire revoluționară 
pentru unirea sub flamurile de lup
tă ale partidului, in jurul clasei 
muncitoare, a tuturor forțelor pro
gresiste naționale.

Dîndu-se o înaltă și unanimă pre
țuire vastei activități revoluționare 
desfășurate de secretarul general al 
partidului în momentele cele mai. 
importante ale mișcării muncitorești 
din tara noastră, in comunicări a 
fost pusă cu putere in evidență con
tribuția determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului și sta
tului nostru, la afirmarea valorilor 
materiale și spirituale ale noii so
cietăți. mărețele realizări obținute de 
România socialistă în perioada de 
după Congresul al IX-lea al parti
dului. S-a subliniat că marile ctito

In numele unui ideal înalt
(Urinari din pag. I)
în mai-iunie 1936, la Brașov. Docu
mentele vremii păstrează nenumă
rate mărturii atestînd că, alături de 
celelalte procese antifasciste desfă
șurate in acel timp, procesul de la 
Brașov a avut un larg răsunet pe 
plan intern și internațional.

Referindu-se astfel la pro
cesele antifasciste care aveau 
loc în diferite orașe ale țării, 
ziarul „ARENA" scria în cea 
de-a doua zi a procesului de 
la Brașov, adică la 28 mai 
1936 :

„Arestații antifasciști, care pătimesc 
in fel și chip, au dus o luptă de 
mare interes social, de mare interes 
național. Ei au vrut să asigure o via
ță mai bună muncitorilor și țăranilor 
romani, mai puțină obidă, mai puți
nă asuprire, mai multă lumină, mai 
multă libertate, mai multă dreptate. 
Ei au luptat fără preget împotriva 
agenților revizionismului și hitleris- 
mului in România."

Numeroase publicații au făcut 
o sugestivă comparație intre 
clemența judecătorilor din pro
cesul intentat profanatorilor 
memoriei fostului prim-minis- 
tru I. G. Duca, care fuseseră 
condamnați pentru abjecta lor 
faptă la o lună închisoare, și 
severitatea cu care a acționat 
Consiliul de război al Corpului 
V Armată din Brașov in proce
sul celor 21 de luptători comu
niști și antifasciști. Ziarul 
„SCÎNTEIA" scria, astfel, in 
mai 1936 :

„Ceea ce se petrece de cițeva săp
tămâni in România in legătură cu 
•imparțialitatea justiției» este pen
tru orice om cinstit destul de con
vingător că dreptatea este de partea 
noastră. La Tirgu Mureș a avut loc 
un congres al Gărzii de fier. Acolo 
s-a hotărît asasinarea unei serii de 
oameni politici din partidele burghe
ze, inclusiv liberal. Siguranța, par
chetele militare și civile, care sint 
extrem de operative cind e vorba de 
muncitorimea și țărănimea revolu
ționară sau antifascistă, nici pină 
acum n-au putut descoperi pe or
ganizatorii acestui Congres de orga
nizare de asasinate, deși de numele 
lor vorbește chiar o parte din presa 
de dreapta (...) La Brașov se des
fășoară un proces care constituie 
cea mai mare bătaie de joc adresată 
poporului muncitor. In același timp, 
la Craiova, Iași, București, sint con
damnați muncitori și muncitoare 
pentru că au luptat contra ofensivei 
patronale, pentru un trai omenesc, 
contra fascismului și războiului".

In același sens, ziarul 
„ZORILE", in articolul semni

rii din acești ani glorioși intrați de
finitiv in conștiința întregului popor 
drept „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
toate succesele dobindite in vasta 
operă de constructs socialistă sînt 
indisolubil legate de numele secre
tarului ' general al partidului, ele 
confirmînd justețea și realismul po
liticii partidului și statului nostru, 
elanul și capacitatea creatoare ale 
poporului, hotărirea sa de a face 
totul pentru realizarea neabătută a 
programelor de dezvoltare economi
că și socială a țării, a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII-lea. al 
partidului.

Comunicările au reliefat contribu
ția hotăritoar.e a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și 
înfăptuirea politicii externe a parti
dului și statului nostru, dind o înal
tă apreciere inițiativelor și demer
surilor de larg răsunet mondial ale 
președintelui României, dedicate 
apărării bunului celui mai de preț al 
omenirii — pacea, pentru înfăptuirea 
dezarmării, și în primul rind a 
dezarmării nucleare, pentru instau
rarea încrederii și colaborării între 
națiuni, pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune pe planeta 
noastră.

La încheierea simpozioanelor, 
într-o atmosferă de puternică anga
jare patriotică, revoluționară, parti
cipanții au adresat telegrame to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

In telegrame se dă o vibrantă 
expresie mindriei și admirației co
muniștilor, tuturor cetățenilor pa
triei față de curajul exemplar al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care 
a transformat procesul de la Bra
șov intr-o autentică tribună de la 
care a făcut să răsune răspicat, nu 
numai în sala tribunalului, ci în 
întreaga țară, cuvîntul partidului, 
glasul întregului popor, care s-a 
ridicat împotriva nedreptăților so
ciale, a gravului pericol al fascis
mului și războiului care amenința 
independenta și suveranitatea țării.

Sint.relevate meritele incontestabile 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
militant revoluționar neînfricat al 
partidului, care, dind dovadă, in 
momentele dramatice ale procesului# 
de înalte virtuți politico-tnorale, de, 
o deosebită maturitate, principiali
tate și clarviziune politică, a che
mat la unitate strinsă, pe o plat
formă comună, într-un larg front 
patriotic antifascist, . toate forțele 
înaintate, democratice și revoluțio
nare ale țării în lupta pentru drep
tate și libertate socială și națională, 
pentru împlinirea aspirațiilor vitale 
de progres și pace ale eroicului 
nostru popor.

Telegramele evidențiază rolul Is
toric al Partidului Comunist Român 
în mobilizarea maselor la lupta 
împotriva fascismului și imperialis
mului, in pregătirea, organizarea și 
desfășurarea victorioasă a revolu
ției și construcției socialiste in 
patria noastră.

în telegrame se dă glas mindriei 
patriotice a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii pentru mărețele

ficativ intitulat „Procese și 
procese", din 8 iunie 1936, scria :

„Dacă insă cineva are naivitatea 
de a fi antifascist și-și manifestă 
cutezanța de-a se ridica împotriva 
măcelurilor dintre» popoare, pentru 
dreptatea socială, pentru libertățile 
constituționale și o piine mai bună ; 
dacă își spovedește cu groază oroa
rea de dictatură și autocrații ; dacă 
vrea ca omul să fie om și justiția 
justiție — o ! — atunci nimeni și 
nimic nu-l poate scăpa din lacătele 
pușcăriilor".

Ziare și reviste de epocă, infor- 
mîndu-și cititorii despre desfășu
rarea procesului de la Brașov, au 
pus în relief faptul că rolul hotăritor 
in orientarea politică a procesului îl 
avea tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au subliniat dîrzenia, curajul și ma
turitatea sa politică în înfruntarea 
cu completul de judecată ; în rela
tările ziarelor, multe dintre ele 
transmise de la fața locului, s-a re
levat faptul că tribunalul militar, 
înțelegind rolul său determinant în 
întărirea coeziunii grupului de tineri 
implicați in proces, a urmărit pre
meditat înlăturarea sa din sala de 
dezbateri, sperînd astfel să-și poată 
realiza intențiile de discreditare a 
activității comuniste, intenții pe care 
replicile argumentate ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu le demolaseră 
rind pe rînd. r’

Presa vremii a relevat, totodată, 
faptul că înaltele trăsături morale, 
politice, revoluționare probate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cursul procesului caracterizau în
treaga sa activitate revoluționară, 
activitate pentru care în scriptele 
organelor de siguranță figura cu ca
lificativul : „membru activ și bun 
propagandist comunist și antifas
cist, cunpscut de mult timp ca atare 
de către organele Siguranței și ale 
Justiției". Referindu-se astfel la 
efervescenta activitate antifascistă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ziarul „ARENA" din 11 iunie 1936, 
într-un articol special pe care 1-1 
consacră, scrie despre prezenta sa 
activă in cadrul Comitetului Națio
nal Antifascist :

„Vorbea despre tineri și pericolul 
fascist (...), aducea exemple luate 
din viața ucenicilor și care cintăreau 
greu in aprecierea necesității luptei 
antifasciste. Era Ceaușescu (...). 11 
cunosc tinerii din București. $i mai 
ales cei din sectorul Negru".

Articolul arată apoi că ceea ce 
impusese în conștiințe numele tînă- 
rului militant revoluționar erau 
ardoarea și dîrzenia cu care se avîn- 
ta în lupta antifascistă, reflex al 
unei înțelegeri superioare a impera
tivului împotrivirii față de fascism : 

realizări obținute în construcția so
cialismului, pentru grandioasele în
făptuiri. fără precedent in istoria 
noastră multimilenară, din perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, de 
cind. prin voința unanimă a comu
niștilor. a tuturor fiilor patriei, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost ales 
să conducă cu strălucire destinele 
națiunii noastre socialiste, ani în 
care a crescut continuu forța și uni
tatea partidului, el devenind centrul 
vital si dinamizator al energiilor 
creatoare ale întregului popor. Este 
relevată contribuția decisivă a 
secretarului general al partidului la 
elaborarea si' fundamentarea poli
ticii de industrializare socialistă si 
repartizare armonioasă a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul tării, 
înfăptuirea unei noi și profunde re
voluții în agricultură, instituirea în 
viata economico-socială a unui larg 
sistem democratic, creșterea conti
nuă a nivelului de trai ai tuturor 
celor ce muncesc si afirmarea omu
lui nou. cu o înaltă conștiință revo
luționară. patriotică. constructor 
demn al societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămintul 
României.

Sînt exprimate, sl în aceste mo
mente aniversare, sentimentele de 
profundă prețuire si aleasă stimă 
fată de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. militant de 
seamă al partidului, care în anii 
grei ai ilegalității s-a aflat alături 
de tovarășul Nicolae Ceausescu în 
primele rinduri ‘ale luptei împotriva 
fascismului si războiului. pentru 
triumful ideilor socialismului, emi
nent om politic si de stiintă. care 
își aduce o contribuție deosebită Ia 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului si statului nos
tru. la înflorirea științei. învătămîn- 
tului și culturii naționale.

în telegrame este exprimată ade
ziunea deplină și satisfacția deosebi
tă fată de politica’externă a parti
dului și statului nostru, față de înal
tul prestigiu de care se bucură 
astăzi în lume România, președinte
le Republicii, fată de inițiativele si 
demersurile de răsunet mondial de
dicate soluționării constructive a 
marilor probleme ale vieții interna
ționale. fată de activitatea pro
digioasă și dinamică pe care o des
fășoară tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in slujba cauzei păcii si socialismu
lui. edificării unei lumi fără arme 
și războaie, o lume a progresului, co
laborării si înțelegerii între popoare.

în încheierea telegramelor se ex
primă hotărirea comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii, a întregului 
nostru popor de a urma cu încrede
re și devotament exemplul de pa
triot înflăcărat, de militant neobosit 
al tovarășului Nicolae Ceausescu, de 
a face totul pentru înfăptuirea in 
cele mai bune condiții a sarcinilor 
ce le revin în anul 1986 și in între
gul cincinal, a istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului, a Programului partidului de 
făurire a civilizației socialiste și co
muniste în scumpa noastră patrie 
— Republica Socialistă România.

(Agerpres)

„Era într-o simbătă seara. La 
ședința comitetului antifascist din 
sectorul Negru erau adunați 40—50 
tineri. Ceaușescu printre, ei. Poliția 
(...) fugărea și atunci pe antifasciști. 
Toți aceștia sînt arestați, bătuți și 
reținuți pină luni dimineața.

Luni seara sediul se deschide din 
nou. Mereu printre primii Ceaușescu. 
Din nou poliția, din nou arestări, 
din nou bătaie și după o deținere 
de alte 2 zile din nou eliberați. Si 
Ceaușescu iarăși printre primii la 
deschiderea sediului, la munca de 
organizare a tineretului (...), in do
rința de un trai mai bun, de lu
mină, de cultură, de progres, de 
pace.

Fiu de țăran, ieșit din popor, acest 
tînăr intrat in viață la o virstă 
fragedă începe să știe că trebuie să 
vreie și își revendică mereu ale lui 
vreri. Eri la București, la Craiova, 
apoi la Ploiești și in Valea Prahovei, 
in căutare și efectuare de lucru iși 
spunea tovarășilor de muncă a lui 
și a lor durere, a lui și a lor dorinți.

(...) De aceea a fost adus in fata 
consiliului de război din Brașov. De 
aceea chiar in cursul dezbaterilor și 
pentru motive considerate de con
siliu drept ultraj, tînărul Ceaușescu 
este condamnat la 6 luni, in afară 
de lunga prevenție și sentința pe 
care o va da onoratul consiliu la 
sfîrșitul procesului celor 21 antifas
ciști din Valea Prahovei care se 
judecă la Brașov.

Pentru piine, pace, libertate, 
tînărul Ceaușescu va intilni in 
ocnele țării românești peste 1500 
deținuți."

Procesul de la Brașov, celelalte 
procese antifasciste din România au 
avut și un larg ecou peste hotarele 
țării, arătind opiniei publice progre
siste internaționale că forțele demo
cratice, patriotice din patria noastră 
erau angajate cu întreaga lor putere 
și energie în lupta împotriva fascis
mului și a războiului, că starea de 
spirit antifascistă era predominantă 
in rindul poporului român.

Prin largul său ecou în opinia pu
blică din țară, prin mutațiile, la 
care a contribuit, in atitudinea tu
turor celor pentru care libertatea și 
integritatea patriei erau bunul cel 
mai de preț, prin aportul la activi
zarea politică a noi și noi categorii 
sociale, prin larga sa rezonantă in
ternațională, procesul luptătorilor 
comuniști și antifasciști desfășurat 
la Brașov, în urmă cu cinci decenii, 
se înscrie ca un moment de seamă 
în istoria eroică a partidului. în cro
nica luptei revoluționare a poporului 
împotriva fascismului, revizionis
mului și războiului.
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Stil lie muncă modern, eficient in conducerea activității economice

DE CONDUCERE ȘTIINȚIFICA, TOVARASE DIRECTOR?
1 S • 1

înscrierea tot mai rapidâ a economiei românești pe 
coordonatele dezvoltării intensive, ale afirmării latu
rilor calitative, de eficiență, este strîns legată, deter
minată, așa cum a subliniat nu o dată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
de modul în care știm să conducem, să angajăm în 
acest proces complex, cu rezultate optime, toate re
sursele umane și materiale de care dispunem.

In domeniul conducerii unităților economice, unde 
se mai foloseau pînă nu de mult metode tradiționale, 
rutiniere, bazate mai mult pe „exercițiul practicii", au 
pătruns și pătrund în ultimii ani, pe măsura progresu
lui tehnic și social, a afirmării puternice a revoluției 
tehnico-științifice, metode și tehnici tot mai moderne, 
mai eficiente.

In scopul stimulării preocupărilor în acest domeniu, 
dezvoltării schimbului de opinii și idei, relevării atît 
teoretic, cit și practic a unor metode de conducere 
științifică, am organizat o dezbatere la care au parti

cipat mai multi specialiști și cadre de conducere din 
diferite sectoare de, activitate.

Tema dezbaterii de azi : Ce înseamnă a conduce 
modern in condițiile dezvoltării intensive a economiei 
noastre ? Participă : ing. Felicia Georgevici, secreta
rul comitetului de partid și președinte al consiliului 
oamenilor muncii din cadrul Fabricii de memorii 
Timișoara, ing. Aurica Bartha, director de unitate la 
întreprinderea de încălțăminte „Progresul“-București, 
ing. Mircea Chirilă, directorul întreprinderii de faianță 
și sticlărie Baia Mare, ing. Gheorghe Giura, directorul 
întreprinderii „Tehnometal" - București, care, în calita
te de participant la cursurile post-universitare, benefi
ciază de însușirea „la zi" a cunoștințelor de știința 
conducerii, și George Pleșoianu, profesor la Institutul 
central de pregătire a cadrelor din economie și ad
ministrația de stat din cadrul Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", institut în colaborare cu care am organi
zat dezbaterea de față.

Spirit nou de muncă pentru
înfăptuirea noii revoluții agrare

Să acționăm pentru a valorifica 
mai bine resursele proprii

Vă recunoașteți 
in acest portret ?

REDACȚIA: Pentru început, vă 
propunem un test, și anume : să 
schițați — pe baza unor trăsături de
finite de dv. — portretul directorului 
de azi, in ansamblul conducerii co
lective.

Gheorghe Giura : „Portretul de 
esență l-a conturat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cînd a formulat 
cerința ca toate cadrele de conducere 
să fie buni revoluționari și buni 
specialiști. Aceasta înseamnă că o 
principală răspundere a oricărui ca
dru de conducere, indiferent de func
ția pe care o ocupă, este de ordin 
politic. Pentru că el aplică și trebuie 
să aplice in sfera sa de competentă 
politica partidului. Actele și deci
ziile sale in acest domeniu sînt in
terpretate și trebuie să fie interpre
tate de către toți colaboratorii, de 
către toți oamenii muncii drept acte 
și decizii emise în spiritul hotărîri- 
lor partidului. în această lumină am 
înțeles și înțelegem sarcina stabilită 
atit de clar pentru cadrele de con
ducere de a gîndi, simți și acționa, 
în orice împrejurare, în spirit parti
nic, revoluționar, combativ".

Aurica Bartha : „Cerințele formu
late de conducerea partidului față 
de cadrele de conducere sînt, firește, 
mult mai complexe. Chiar și o sim
plă enumerare a cîtorva dintre ele 
— înalta pregătire politico-ideologică, 
profesională și de conducere, pro
movarea unui stil de muncă revolu
ționar, militant și profund democra
tic, afirmarea puternică a muncii și 
conducerii colective, capacitatea de 
a gîndi inovator și de a stimula și la 
alții această gîndire, profil etic ire
proșabil în familie și societate — 
conturează personalitatea complexă 
pe care trebuie s-o întrunească astăzi 
directorul unei întreprinderi. Ca să 
nu pară afirmațiile simple enunțuri, 
eu sint un director tînăr șl, pentru 
a mă ridica în Întregime la înaltele 
exigențe ale acestei răspunderi, tre
buie să-mi dezvolt permanent fie
care din aceste trăsături. Prezența 
la cursurile postuniversitare se în
scrie și ea în acest proces de for
mare a mea ca un bun revoluționar, 
ca un bun cadru de conducere".

Mircea Chirilă : „Absolut adevă
rate toate cele spuse pînă aici. Dar 
„portretul" — ca să preluăm expre
sia folosită — nu este nici pe de
parte complet. Știința conducerii 
pune un mare accent și pe calitățile 
psiho-socio-profesionale. Inteligența, 
flexibilitatea gindirii, personalitatea, 
sociabilitatea sînt trăsături care nu 
pot lipsi din portretul unui director. 
Iar dacă lipsesc, atunci nu este 
conducător, ci, evident, un bun exe
cutant, care trebuie mereu dirijat. 
Calitățile psihologice își arată în
treaga valență numai atunci cînd 
posesorul lor are o solidă cultură de 
specialitate și o bogată cultură ge
nerală, cînd este permanent preocu
pat de studiu, pentru tot ce e nou în 
domeniul său de activitate. Cine 
face „pauză" In cultivarea acestor 
calități sfîrșește prin a nu mai fi 
conducător, ci un om condus de 
alții".

George Pleșoianu : „Conducătorul 
modern și eficient este și trebuie să 
fie o prezență vie de prim ordin în 
etapa dezvoltării intensive a econo
miei noastre, cînd elementele calita
tive devin preponderente în viața 
unităților economice. Pe lîngă o pre
gătire profesională solidă și o ex
periență corespunzătoare acumulată 
în producție, conducătorul trebuie să 
aibă multe alte calități. Asupra 
unora dintre ele vom reveni proba
bil în dezbaterea noastră. Eu aș 
completa „portretul" schițat de to

varăși cu o trăsătură relativ nouă, 
dar hotărîtoare in condițiile actuale : 
dimensiunea economică complexă 
a pregătirii cadrelor de conducere — 
indiferent că sînt ingineri, chimiști, 
fizicieni și chiar economiști — care 
trebuie să înțeleagă și să dirijeze 
mecanismele economice către rezul
tate calitativ superioare, rezolvind in 
mod creator, potrivit specificului 
unităților economice, sarcinile de 
creștere a calității, productivității

Opinii la o masă rotundă 
care invită cadrele de con
ducere din întreprinderi să 
dea răspunsul în examenul 

muncii practice (I)

muncii, de reducere a cheltuieltlor 
materiale și de creștere a rentabi
lității".

Așadar, o schiță de portret sus
ceptibilă de multe alte îmbunătățiri. 
Așteptăm in acest sens opinii și de 
la alte cadre de conducere, pentru ca, 
prin definitivarea unui „portret 
ideal", să conturăm, de fapt, trăsă
turile conducătorului modern de 
azi din întreprinderile noastre.

Ce stil de conducere 
folosiți ?

REDACȚIA: Vă propunem, in 
continuare — dat fiind faptul că sin- 
teți „la zi" cu cunoștințele in acest 
domeniu — să ne oprim asupra cate
goriilor de stiluri de conducere 
abordate de știința conducerii și 
asupra modului in care ele se regă
sesc in activitatea dumneavoastră.

Aurica Bartha : „Autorii din do
meniul științei conducerii împart sti
lurile de conducere in două mari 
categorii : a) eficiente și b) inefici
ente. Cred că ar fi util să le pre
zentăm, într-o scurtă caracterizare, 
și noi aici. Stilurile eficiente sînt 
reprezentate de : stilul metodic, 
care, ușor de Intuit, aparține direc
torilor ce apelează la metodele mo
derne de organizare și conducere. 
Folosirea cuceririlor științifice în 
activitatea pe care o desfășoară con
stituie principala trăsătură a efici

Combinatul siderurgic Reșița 
Foto : E. Dichiseanu

entei muncii lor; stilul tehnicist, 
care constă în acordarea unei prio
rități absolute problemelor produc
ției ; stilul moderat, care are in 
vedere asigurarea unui echilibru in
tre rezolvarea cerințelor producției 
și a celor sociaj-umane. Stilurile 
ineficiente sint reprezentate de : 
stilul abuziv, care corespunde cadre
lor ce manifestă interes fată de pro
ducție și adoptă atitudini dis
tante, rigide în relațiile cu colabo
ratorii și cu oamenii din producție ; 
stilul dezinteresat, care definește pe 
cei indiferenți, pasivi, atit fată de 
soluționarea problemelor de produc
ție, cit și de altă natură ; stilul inde
cis. care este propriu celor ce ma
nifestă o exagerată prudență în 
luarea deciziilor, ceea ce are ca 
efect, de regulă, reducerea eficienței 
muncii acestora".

. Gheorghe Pleșoianu : „E bine că 
s-a adus în discuție această pro
blemă. în pregătirea pe care o asi
gurăm cadrelor de conducere noi in
sistăm pe faptul că știința conduce
rii unităților economice socialiste nu 
se bazează in nici un caz pe simplul 
„import" al unui concept sau altul, 
pe realizarea unor „transplanturi" 
din alte țări. Aplicarea conceptelor 
acestei științe necesită, în primul 
rînd, o cunoaștere profundă și rea
listă a caracteristicilor etapei actuale 
pe care o parcurge economia noas
tră, a direcțiilor și orientărilor spre 
care se îndreaptă in viitor. Cunoaș
tere care reclamă o seamă de cerințe 
noi — asigurarea unei înalte pregă
tiri politice, înțelegerea temeinică, 
științifică a strategiei partidului nos
tru pentru etapa actuală și în per
spectivă, activizarea și conștienti
zarea propriilor responsabilități față 
de Înfăptuirea acestei strategii și, 
desigur, analizarea atentă și perma
nentă a rezultatelor obținute in con
ducerea proceselor de producție din 
întreprinderi ș.a. — pe baza cărora 
are loc fie adaptarea metodelor de 
conducere la noile cerințe, fie pro
movarea unor metode noi, proprii 
condițiilor economiei socialiste".

Intr-un alt articol vom publica 
partea a doua a acestei dezbateri, in 
care accentul va fi pus pe proble
mele concrete cu care se confruntă 
in activitatea de zi eu zi directorul. 
Probleme pentru a căror rezolvare 
nu se poate să nu apeleze la meto
dele științei și practicii conducerii 
moderne.

Dezbatere organizată de 
Constantin PRIESCU

Sarcinile și obiectivele stabilite 
— un îndemn la autodepășire

Ca specialist și lucrător intr-una 
din marile unități agricole din ju
dețul Mureș — I.A.S. Seuca — care 
am avut sansa de a mă număra 
printre cei peste 11 000 de delegați 
și invitați prezenți la marele forum 
democratic al țărănimii, țin să pre
cizez. intîi de toate, că am rămas 
profund impresionat de cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. do
cument ce poartă pecetea gindirii 
științifice, originale și cutezătoare a 
conducătorului partidului și statu
lui nostru. Din multitudinea ideilor 
cuprinse în cuvintarea secretarului 
general al partidului ca și din în
treaga desfășurare a lucrărilor con
gresului mi-â reținut, cu deosebire, 
atenția faptul că, pentru realizarea 
obiectivelor noii revoluții agrare, 
fiecare din noi, cooperatori ori 
muncitori din unitățile de stat, avem 
marea răspundere de a lucra in 
cele mai bune condiții pămîntul, 
că numai prin folosirea intensivă 
a acestuia vom putea realiza. în 
anii actualului cincinal, o produc
ție de circa 30—33 milioane tone 
cereale. Pe mine, ca de altfel pe 
toți lucrătorii întreprinderii agrico
le de stat Seuca (altădată recunos
cută doar prin producțiile viticole), 
aceste sublinieri m-au ambiționat, 
stimulat și angajat să fac mai muit 
declt pină acum. Spun aceasta cu 
toate că. Ia o analiză retrospectivă, 
in cincinalul 1981—1985, I.A.S.-uI 
nostru s-a situat, prin producțiile 
medii la hectar realizate la princi-

Producțiile mari — certificatul 
de atestare al specialistului

Revenind în ferma pe care o 
conduc, am chibzuit din nou, îm
preună cu tovarășii de muncă, mă
surile ce se impun pentru a asi
gura producții mai mari în acest 
an și în acest cincinal.

Am notat cuvintele secretarului 
general al partidului nostru care 
vor rămine ca un crez al muncii 
mele : „A fi un bun specialist agri
col presupune să-ți consacri întrea
ga activitate aplicării ferme a teh
nologiilor, cuceririlor științei agri
cole, biologice, în vederea obține
rii de recolte tot mai bogate, a 
sporirii producției zootehnice, a 
creșterii eficientei economice ! A 
fi revoluționar în agricultură în
seamnă a acționa permanent pen
tru realizarea noii revoluții agrare, 
pentru o agricultură modernă, de 
înaltă productivitate și eficiență 
economică !“.

Pămîntul pe care întreprinderea 
noastră — I.A.S. Panciu — îl are 
In grijă se află în zona colinară a 
județului Vrancea, plantațiile viti
cole ocupind peste 1 800 hectare. 
Sintem o unitate specializată în 
producția de struguri, cu o Înde
lungată tradiție și o experiență ce 
ne îndreptățesc să aspirăm la pro
ducții din ce In ce mai mari. Și 
acest lucru cu atît mai mult se 
impune, avlnd in vedere faptul că, 
în următorii ani, trebuie să asi
gurăm cultivarea intensivă a vitei 
de vie. obținerea de producții mari

Vom da, în continuare, o atenție 
deosebită zootehniei

Cuvintarea rostită de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de la tribuna 
marelui forum democratic al țără
nimii. prin conținutul său realist, 
prin bogăția de idei, mi-a mers la 
inimă. Toți cooperatorii din C.A.P. 
Băleni. județul Galați, exprimă de
plina adeziune față de conținutul 
acestei cuvintări, care dovedește 
atenția deosebită pe care conducă
torul partidului o acordă dezvoltă
rii agriculturii noastre. înfăptuirii 
noii revoluții agrare. Mi-a reținut 
in mod deosebit atenția sublinierea 
de a folosi mai bine pămîntul. de 
a-1 lucra mai bine si de a asigura 
dezvoltarea unor puternice sectoare 
zootehnice in toate unitățile agri
cole.

Avem in cadrul C.A.P. Băleni un 
puternic sector zootehnic de 1 800 
capete taurine. 3 500 ovine si 1 000 
porcine. Mă gindesc acum si mă 
voi consulta cu toți cei ce lucrează 
in acest sector pentru a găsi cele 
mai potrivite măsuri de creștere a 
producțiilor de lapte, carne si lină, 
printr-o selecție riguroasă a ani
malelor. prin îmbunătățirea fura
jării. Ne propunem în acest scop 
să creștem suprafețele cultivate cu 

palele culturi, in fruntea unităților 
de stat din județ : 4 403 kg griu și 
34 055 kg sfeclă de zahăr la hec
tar, 3 920 litri lapte pe vacă fura
jată. Producții care însă, sincer 
vorbind, nu ne-au mulțumit. Do
tarea tehnică, baza materială bună 
de care dispunem, cit și faptul că 
in I.A.S.-ul nostru lucrează oa
meni bine pregătiți profesional, 
coroborate cu măsurile de perfec
ționare a activității, la care se 
referea în cuvintarea sa pe larg 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tre
buie să ne asigure producții 
mult mai mari. în acest scop. în
treținerea tuturor culturilor prăsi
toare a fost si este efectuată in 
continuare ca la carte, am erbicidac 
întreaga suprafață de 430 hectare 
cultivată cu griu, iar densitățile 
optime cerute de tehnologia fiecă
rei culturi în parte au fost reali
zate și chiar depășite. Este un prim 
răspuns al lucrătorilor și specialiș
tilor de la I.A.S. Seuca la indica
țiile și îndemnurile secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care sounea că, 
acum, ca și in perioada următoare, 
hotărîtoare este activitatea organi
zatorică în înfăptuirea neabătută a 
planurilor si programelor, in toate 
unitățile, in toate județele.

Dumitru CUCUI 
inginer-șef la I.A.S. Seuca, 
județul Mureș

pe suprafețe restrînse. In anii an-\ 
teriori, producția medie de struguri 
la hectar nu a coborit sub 12 000 kg, 
cu toate că uneori nu am benefi
ciat de condiții climatice favora
bile. Dar aceste producții nu au 
reflectat și posibilitățile reale pe 
care le-am avut pentru ca viile să 
rodească mai mult. De aceea, noi 
considerăm că prevederile pentru 
anii viitori — 13 000 kg de struguri 
Ia hectar — sint minime și vom 
face tot ce ne stă în putere ca 
acest nivel de producție să fie 
substanțial depășit. Ne glndim ca 
in afara programelor pe care Ie 
avem privitoare la refacerea viilor 
mai slab productive, de completare 
a golurilor, de fertilizare cu îngră
șăminte chimice și organice, pen
tru o mal bună organizare a acti
vității, să promovăm în producție 
cu mai mult curaj rezultatele pro
priilor noastre cercetări.

Sint numai o parte din preocu
pările noastre care exprimă hotă- 
rirea de a da viață în mod exern*- 
plar sarcinilor trasate cu deose
bită claritate, viziune științifică, 
revoluționară, de secretarul gene
ral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în cuvintarea 
rostită recent de la tribuna foru
mului democratic al întregii țără- 
nimi din România socialistă.

Inq. Liliana HARNOGEA 
șef de fermă la I.A.S. Panciu, 
județul Vrancea

lucernă pînă la o pondere de 70— 
80 la sută din suprafețele destinate 
culturilor furajere.

Simțim în această perioadă efec
tele nedorite ale secetei, situație 
care ne obligă să executăm, ori de 
cite ori este nevoie, lucrările de în
treținere a culturilor, mecanic sau 
manual, să folosim toate resursele 
de apă locale, de ne raza comunei, 
printre care si Iacul de acumulare 
de la piriul Suhurlui. astfel incit 
să putem iriga suprafețe cit mai 
mari la culturile cel mai mult a- 
fectate. Nu sintem încă mulțumiți 
de rezultatele ne care le obținem 
în sectorul viticol, de 429 hectare. 
Ne vom strădui ca in acest an să 
obținem 9 000 kg struguri la hectar, 
iar anoi să găsim mijloacele cen
tru a spori in continuare producția 
de struguri.

Pentru viitor ne propunem ca. în 
spiritul dezbaterilor care au avut 
loc la congres, să găsim resursele 
necesare nentru a obține rezultate 
mult mai bune, în toate sectoarele 
de producție.

Alecu CRĂCIUN 
președintele C.A.P. Băleni, 
județul Galați

Din substanța atît de densă 
a cuvîntării rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la marele forum 
democratic al țărănimii se desnrind 
cu claritate înaltele exigente pri
vind înfăptuirea noii revoluții agra
re. care va trebui să asigure valo
rificarea uriașelor posibilități de 
care dispunem pentru realizarea de 
recolte tot mai mari. Așa cum a 
subliniat secretarul general al 
partidului, printre obiectivele ac
tualului cincinal se numără si creș
terea puternică a producției de le
gume. in condițiile diversificării 
sortimentelor, pentru satisfacerea 
necesităților bunei aprovizionări a 
populației, cit si a cerințelor eco
nomiei naționale.

Pornind de la sarcinile care ne 
stau în fată, as vrea să evidențiez 
faptul că legumicultorii de la C.A.P. 
Drăgănești-Vlașca s-au impus în 
ultimii ani prin producții mari ob
ținute la unitatea de suprafață, dar 
măi ales prin livrarea la fondul de 
stat si la export a unor importante 
cantități de legume. Prin aplicarea 
unor tehnologii moderne, randa
mentul la hectar a ajuns în ultimii 
ani la 30—40 tone de tomate, ardei 
Si vinete, in condiții de înaltă efi
ciență economică. Ca urmare a pro
ducțiilor obținute, numai în cinci-

Mecanizatorii — in prima linie 
a bătăliei pentru recolte mari

Cel de-al IlI-lea Congres al țără
nimii. la care am avut oucuria sa 
particip, mi-a întărit convingerea 
că. Împreună cu tovarășii n;ei de 
muncă din cooperativa agricolă de 
producție Techirghiol, cu toți me
canizatorii de la S.M.A. 23 August, 
județul Constanța, acționind pentru 
generalizarea experienței valoroase 
Si utilizarea eficientă a puternicei 
baze tehnico-materiale de care dis
punem. stă în puterea noastră să 
îndeplinim exemplar sarcinile puse 
în fata noastră de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare.

Nouă, mecanizatorilor, ne revine 
răspunderea esențială de a asigura 
folosirea rațională, cu maximum de 
eficientă, a parcului de mașini și 
tractoare pe care le avem în dotare, 
în ce ne privește, la cooperativa 
agricolă de producție din Techir
ghiol acționăm întocmai. Astfel, 
dacă în ce privește recolta de ce
reale de pe cele 430 hectare griu si 
100 hectare orz in regim de irigare, 
la care au fost evaluate în acest an 
producții bune, toate lucrările, de 
ia. semănat pînă la recoltat, sînt 
mecanizate si depind numai de noi, 
■în acest an sintem implicați total 
si la realizarea producției la cele
lalte culturi, cot la. cot cu coope
ratorii. Astfel, din cele 412 hectare 
cultivate cu porumb. 350 hectare au 
fost preluate în acord global de 
mecanizatori pentru a efectua îm
preună cu familiile lor absolut

Ne preocupă în mod deosebit 
creșterea eficienței economice

M-am numărat si eu printre cei 
11 000 participant! la marele forum 
al țărănimii, ale cărui lucrări s-au 
desfășurat sub președinția mult 
iubitului si stimatului conducător 
al partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Aseul- 
tîndu-1 pe conducătorul partidului 
si statului nostru vorbind despre 
ceea ce am realizat în agricultura 
tării, și mai .ales despre ce trebuie 
să facem pentru a ne îmbunătăți 
activitatea, ca și ceilalți partici
pant! la congres am reflectat cu 
răspundere asupra modalităților și 
căilor de dezvoltare pe mai departe 
a activității din unitatea noastră, 
pentru a răspunde cit mai deplin 
cerințelor si sarcinilor ce ne revin 
in actualul cincinal.

în 1985 am obținut rezultate mul
țumitoare. Am depășit producția 
globală planificată, realizînd un be
neficiu mai mare cu 17 la sută. A 
fost anul cu cele mai mari venituri 
din activitatea de pină acum a co- • 
operativei agricole. Toate cele 
trei sectoare de activitate și-au 
realizat și depășit producția glo
bală și veniturile bănești. Avem 
insă posibilități mult mai mari de 
a crește producția vegetală și ani
malieră. precum și eficienta aces
tora. Bazindu-ne pe aceste posibi
lități. am luat măsuri care ne dau 
certitudinea realizării in acest an 
a unor producții superioare celor 
obținute în 1985. Sintem preocupați 
să ne asigurăm cu forte proprii ln- 

nalul trecut am livrat la fondul de 
stat peste 21 000 tone de legume.

Si in acest an sjntem hotăriți să 
realizăm recolte bune la toate cul
turile legumicole, ridicind astfel 
ștacheta rezultatelor noastre la ni
velul exigentelor. încă din toamna 
trecută am stabilit un plan de mă
suri concrete, iar pe parcursul ier
nii ne-am asigurat-conditiile tehni
ce si materiale pentru concretizarea 
lor. Cu forte proprii ne-am produs 
toate răsadurile necesare, iar plan
tarea lor s-a făcut la termenele 
stabilite. în prezent, acordăm o 
deosebită atenție efectuării lucrări
lor de întreținere pe cele 110 hec
tare cultivate în ogor propriu. Se 
fac prașile. se aplică udări și se 
continuă fertilizarea fazială.

Acestea sînt cîteva din acțiunile 
concrete întreprinse în această pe
rioadă. care dovedesc răspunderea 
și hotărirea noastră de a face totul 
pentru a traduce în viată indica
țiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
angajamentul asumat fiind acela de 
a livra la fondul de stat, suplimen
tar. peste 200 tone de legume.

Radu RICIU
„Erou al Muncii Socialiste", 
președintele
C.A.P. Drăgănești-Vlașca, 
județul Teleorman

toate lucrările de întreținere și 
irigat. Ca urmare, pină in prezent, 
pe întreaga suprafață am efectuat 
trei prașile mecanice si una manu
ală, iar acum lucrăm la deschide
rea rigolelor pentru a incepe iriga
rea prin brazde. în felul acesta, cu 
toate că ne confruntăm cu o secetă 
prelungită, luptăm din toate pu
terile noastre pentru a ne respecta 
întocmai angajamentul asumat de 
a realiza pe intreaga suprafață cite 
20 tone porumb stiuleți Ia hectar, 
iar pe 50 hectare — o recoltă de 30 
tone stiuleți la hectar, așa cum am 
dovedit că se poate pe unele sole, 
chiar în anul trecut. De asemenea, 
mecanizatorii efectuează in totali
tate. de la semănat și pînă la re
coltare. lucrările la culturile de 
ceapă, unde avem o bună experi
ență din anii trecuți, și la care 
ne-am propus să realizăm în acest 
an cite 25 tone Ta hectar. Și la ce
lelalte culturi de legume și cartofi 
mecanizatorii sint zi și noapte în 
brazdă, alături de cooperatori, la 
întreținere si irigare, contribuind 
astfel la realizarea si chiar depă
șirea producțiilor. stabilite. De 
altfel, procedăm așa cum ne-a 
cerut la congres tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru ca prima 
recoltă a acestui cincinal să con iti- 
tuie o temelie trainică în realiza
rea marilor obiective stabilite pe 
întregul cincinal.

Florea STOIAN
mecanizator la S.M.A. 23 August, 
județul Constanța

treaga bază furajeră, prin creșterea 
productivității pășunilor și tinetelor 
•naturale, prin cultivarea de furaje 
bogate in substanțe nutritive, astfel 
incit să depășim cu cel puțin 200 
litri producția medie de lapte 
pe cap de vacă, realizată anul 
trecut, cînd s-au atins 3 671 li
tri. în sectorul vegetal, la această 
dată avem efectuată prașila a doua 
mecanică la porumb pe toate cele 
154 hectare si se află în plină des
fășurare prașila a treia manuală. 
Grădina de legume se prezintă 
bine, cu plante viguroase și îngri
jite. Ne preocupăm in continuare 
de dezvoltarea sectorului zootehnic, 
de obținerea unor producții cit mai 
mari de lapte. în prezent realizăm 
13.5 litri lapte de la fiecare vacă 
furajată și ne onorăm livrările la 
fondul de stat. Preluînd din expe
riența altor unități, exprimată în 
cadrul lucrărilor congresului, 
ne-am propus șă creăm plantații 
de arbori si arbuști pe unele tere
nuri. care urmează să le dăm în 
circuitul agricol în acest ari prin 
efectuarea unor lucrări de îmbună
tățiri funciare. Sintem. de aseme
nea. preocupați de dezvoltarea în 
continuare a industriei mici, ceea 
ce ne va asigura o îmbunătățire a 
situației economico-financiare a 
cooperativei agricole.

Elena USATE
președintele C.A.P. „înfrățirea", 
județul Cluj

Minerii țării - puternic angajați 
în bătălia pentru mai mult cărbune

(Urmare din pag. I)
17 tone și 70 metri avansare pe 
lună. De altfel, prin programul de 
mecanizare, Ia întreprinderea mi
nieră Vulcan s-a prevăzut asigura
rea tuturor condițiilor tehnice și or
ganizatorice necesare pentru pune
rea in funcțiune a noilor capacități 
de producție. Valorificînd experien
ța bună de la Paroșeni, la mina Vul
can fiecare complex mecanizat va fi 
asamblat la suprafață, sub îndruma
rea specialiștilor, și introdus in aba
taj chiar de cei care îl vor minui in 
subteran. De pe acum a fost format 
un nucleu de mineri și electromeca
nici bine pregătiți profesional, iar e- 
chipa de servire este pregătită pen
tru a răspunde cerințelor impuse de 
extinderea mecanizării".

Producții sporite 
prin creșterea 

productivității muncii
Minerii din bazinul Văii Trotușu- 

lui sînt ferm hotăriți să-și îndepli
nească exemplar sarcinile de plan 
pe acest an. potrivit cărora trebuie 

să extragă cu 10 000 tone cărbune 
mai mult decît în anul trecut. în 
același timp, ei s-au angajat să 
extragă din adîncuri și să livreze 
termocentralelor din țară, peste 
prevederile planului, alte 10 000 tone 
cărbune de bună calitate.

— întreaga cantitate suplimentară 
se va realiza pe seama creșterii 
productivității muncii — precizează 
inginerul Nicolae Bejan, directorul 
întreprinderii miniere Comănești. 
în acest scop am luat o serie de 
măsuri concrete, care vizează in 
principal folosirea intensivă a mij
loacelor de care dispunem, moder
nizarea fluxurilor tehnologice, intro
ducerea mecanizării Ia lucrările de 
înaintare și transport, generalizarea 
susținerii metalice a abatajelor, 
perfecționarea activității de organi
zare a producției și a muncii. Ca 
atare, în toate sectoarele de exploa
tare se acționează in prezent pentru 
creșterea numărului de posturi 
direct productive in abataje, ridica
rea calificării profesionale a tuturor 
muncitorilor. întărirea ordinii și 
disciplinei la fiecare loc de muncă. 
Mai exact, în perioada care a trecut 
de la începutul anului, numărul pos

turilor in abataje a crescut cu 
aproape 200, iar la cursurile de per
fecționare a pregătirii ■ profesionale 
participă aproape 3 000 mineri, 
maiștri, tehnicieni și ingineri.

Ca urmare a măsurilor luate, in 
sectoarele de exploatare Lumina. 
Vermești. Leorda. Asău. Rafira s-au 
extras in această perioadă, peste 
prevederile planului, zilnic, cite 
50—100 tone cărbune. Cum s-a ac
ționat. practic: pentru obținerea 
acestor rezultate? La sectorul Lapoș- 
Nqrd. de pildă, s-a pus un accent 
deosebit pe pregătirea temeinică a 
fronturilor de lucru. Totodată, con
ducerea sectorului, a studiat și fun
damentat cu competență un program 
complex de mecanizare a unor lu
crări in noile panouri miniere. Numai 
prin introducerea combinei de îna
intare C.I.-2 cu gabarit redus și a 
mașinilor de încărcat cu cupă pro
ductivitatea muncii se va dubla.

Eforturi deosebite pentru creșterea 
producției de cărbune se fac și la 
Vermești, Rafira, Lumina, Leorda, 
in celelalte sectoare de exploatare. 
La Vermești, bunăoară, concomitent 
cu punerea in funcțiune a unui nou 
abataj de mare productivitate, mi

nerii se preocupă de modernizarea 
tehnologiei de haldare a sterilului 
prin montarea unui funicular cu 
autodescărcătoare, mecanizarea în
cărcării și descărcării vagoneților — 
lucrări care vor duce la sporirea 
substanțială a productivității muncii.

Măsurile tehnice și organizatorice 
luate de conducerea intreprinderii 
sint susținute de numeroase iniția
tive muncitorești : predarea și pre
luarea schimbului din mers la locul 
de muncă, in absolut toate sectoarele 
de exploatare ; asigurarea sculelor și 
pieselor de schimb in atelierul meca
nic central și în cele de la gura mi
nei, aprovizionarea ritmică cu ma
teriale. Totodată se acționează pen
tru îmbunătățirea calității cărbune
lui. în acest scop au fost introduse 
noi tehnologii de exploatare, s-au 
extins tăierea selectivă a cărbunelui, 
alegerea și depozitarea sterilului in 
abataje. Rezultatul : puterea calorică 
a cărbunelui extras la Vermești, 
Lapoș-Nord, Lumina și alte sectoare 
a sporit mult.

Rezultatele obținute de minerii din 
Valea Trotușului în perioada care a 
trecut din acest an. cînd au fost 

extrase peste plan 7 000 tone de căr
bune. confirmă hotărirea lor de a-și 
face exemplar datoria.

Măsurile luate sînt bune, 
acum se așteaptă 

rezultatele
Totuși, după părerea specialiștilor, 

in Valea Jiului există încă mari re
zerve in folosirea timpului de lucru 
și a tehnicii existente.

— Tocmai de aceea, ne spune ing. 
Vasile Scripăț Florescu, directorul 
direcției plan și urmărirea produc
ției din Ministerul Minelor, s-au luat 
măsuri energice pentru reducerea 
personalului la lucrările auxiliare și 
de servire de la suprafață și din sub
teran, forța de muncă disponibilă 
fiind dirijată in special în abataje 
și la lucrările miniere de pregătiri 
O altă cauză a neîndeplinirii planu
lui a constitult-o modul necorespun
zător în care au fost exploatate unele 
complexe mecanizate. în mod nor
mal, un complex mecanizat de mare 
capacitate trebuie să realizeze o 
producție medie de 800 tone pe 
schimb. Totuși, la mina Lupeni nu 
toate complexele mecanizate au fost 
utilizate la întreaga lor capacitate, fie 
din cauza unor condiții mai grele de 
abataj, dar în special din cauza celor 
care Ie exploatează. Față de o medie 
de înaintare planificată de 1,2 metri 
pe zi, în abataje s-au realizat doar 
0,8 metri. în luna aprilie, de exem
plu, un complex SMA-2, in loc să 
înainteze 30 de metri, a tăiat cărbu
ne doar pe 6 metri de înaintare. Un 

alt complex CMA 5H a realizat 5 400 
de tone de cărbune, față de o pro
ducție planificată de 16 000 tone. 
Cunoscind in amănunt aceste situa
ții, conducerea minei, a Combinatu
lui minier Valea Jiului acționează 
pentru adaptarea utilajelor la con
dițiile din abataj, pentru exploatarea 
lor la Întreaga capacitate,

— Totuși, cele mai mari restanțe 
nu se înregistrează în Valea Jiului. 
Care este situația pe ansamblul in
dustriei extractive a cărbunelui ?

— Deși față de aceeași perioadă a 
anului trecut, la lignit și cărbune 
brun s-au înregistrat creșteri de 
producție Ia toate unitățile, pe an
samblul Ministerului • Minelor nu 
s-au realizat integral prevederile de 
plan pe cele cinci luni care au trecut 
din acest an. Cele mai mari restanțe 
se localizează la unitățile combina
telor miniere Rovinari și Motru, în 
special în cariere și microcariere. 
Numai în luna aprilie, la cele două 

Din ancheta noastră se desprinde concluzia că, intr-un șir de unități 
miniere, sarcinile de plan la producția de cărbune au fost indeplinite 
și chiar depășite pe primele cinci luni ale anului. In același timp, unele 
unități din această ramură Înregistrează totuși restanțe. Diferențele de 
la o unitate la alta in ce privește indeplinirea planului pun in evidență 
cerința de a se acționa cu mai multă fermitate pentru organizarea supe
rioară a producției, folosirea cu indici superiori a mașinilor și utilajelor, 
a timpului de lucru, întărirea ordinii și disciplinei.

Pretutindeni, in toate unitățile din industria carboniferă trebuie să 
se lucreze la nivelul maxim al posibilităților pentru a se obține cu ade
vărat producții record. Țara are nevoie de cit mai mult cărbune I Tocmai 
de aceea eforturile pentru a extrage cit mai mult cărbune, parte inte
grantă din bătălia pentru dezvoltarea bazei energetice și de materii prime 
a țării, trebuie in continuare intensificate.

combinate s-au înregistrat întreru
peri accidentale în funcționarea li
niilor tehnologice de excavare. care 
au reprezentat mai mult de jumătate 
din timpul 'disponibil de lucru. 
Dintr-un calcul rezultă că din cauza 
întreruperilor accidentale nu s-a 
putut realiza o producție de aproape 
3 milioane de tone de cărbune ener
getic. Pe baza analizelor efectuate 
la cele două combinate, s-au luat c 
serie de măsuri tehnice și organi
zatorice pentru creșterea substanția
lă a producției de cărbune in carie
re. Ca urmare, la Rovinari, in luna 
mai, față de luna aprilie, se consta
tă o creștere substanțială a produc
ției, iar la Combinatul minier Motru 
au intrat în funcțiune 5 noi com
plexe mecanizate. Acțiunile între
prinse sînt de natură să impulsioneze 
activitatea în toate sectoarele pro
ductive, șă asigure recuperarea res
tanțelor și realizarea exemplară a 
planului la extracția de cărbune.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți sincere mulțumiri pentru felicitările și urările de bine 
pe care ați avut amabilitatea să mi le adresați cu prilejul recentei sărbătoriri 
a zilei noastre naționale.

ALI HASSAN MWINYI
Președintele Republicii Unite Tanzania

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ 
„TEORIA OPERATORILOR**

La Academia Republicii Socialiste 
România s-au deschis lucrările ce
lei de-a Xl-a Conferințe internațio
nale de matematică cu tema „Teoria 
operatorilor".

Manifestarea, organizată de De
partamentul de matematică din In
stitutul Național pentru Creație 
Științifică și Tehnică — INCREST, 
reunește specialiști de renume din 
Australia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Elveția, Franța, R.D. Germană, Is
rael, Olanda, Polonia, România, 
S.U.A., Suedia, Ungaria, U.R.S.S.

Larga participare a specialiștilor 
de peste hotare la această manifes
tare constituie o recunoaștere pe 
plan mondial a rezultatelor școlii 
românești de teoria operatorilor și a 
fructuoasei activități științifice des
fășurate de Departamentul de mate

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTED"

SUCEAVA : Eficiență 
economică sporită

în întreprinderile industriale su
cevene, îndeplinirea programelor 
privind organizarea și moderniza
rea proceselor de producție este si
tuată in centrul preocupărilor or
ganizațiilor de partid, ale tuturor 
oamenilor muncii. Pină acum au 
fost aplicate 448 de soluții inclu
se în programele special adpptate, 
acestea vizînd în principal utiliza
rea cu eficiență sporită a actuale
lor suprafețe și capacități produc
tive, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, reducerea 
consumurilor de materii prime, 
materiale și energie electrică. Im
plementarea acestora in fluxurile 
productive a dus la creșterea cu 10 
la sută a productivității muncii 
față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut și obținerea unei 
producții-marfă industriale peste 
prevederile de plan pe cinci luni 
ale anului in valoare de peste 400 
milioane lei. Aplicarea soluțiilor 
prevăzute a condus, totodată, la 
economisirea a peste 400 tone me
tal, 1 600 metri cubi material 
lemnos, 24 000 tone combustibil 
convențional și importante cantități 
de energie electrică. (Sava Bcjina- 
riu).

IAȘI : Ample lucrări 
prin muncă patriotică

Oamenii muncii din județul 
Iași, in frunte cu deputății lor, au 
efectuat, de la începutul anului și 
pină in prezent, lucrări prin mun
că patriotică în valoare de peste 
600 milioane lei. în acest timp, au 
fost redate în circuitul agricol pes
te 100 hectare teren agricol, s-au 
plantat peste un milion pomi fruc
tiferi, arbori și arbuști ornamen
tali. s-au amenajat și întreținut 
peste 3 000 hectare spații verzi, 
s-au modernizat 100 000 mp tro
tuare și 15 kilometri străzi, s-au 
reparat numeroase poduri și po
dețe, s-au realizat diferite obiec
tive de interes general. In fruntea 
întrecerii socialiste, pentru mai 
buna gospodărire și înfrumusețare 
a localităților, se află orașul Paș
cani și municipiul Iași, precum și 
comunele Lețcani, Bălțați. Mădir- 
jac, Schitu Duca, Moțca, Mircești, 
Hălăuceștl, Miroslovești, Rugi- 
noasa. (Manole Corcaci).

TURNU MĂGURELE : 
Șantier județean 

al tineretului
Pe viitoarea platformă indus

trială a noii întreprinderi de trico
taje din municipiul Turnu Măgu
rele s-a deschis un șantier jude
țean al tineretului. Potrivit unui 
program eșalonat pină la sfîrșitul

CARNET CULTURAL

HUNEDOARA : La. Costești, în 
amfiteatrul natural din munții 
Orăștiei. a avut loc cea de-a 18-a 
ediție a manifestării politico-edu
cative „întilnirea tineretului cu 
istoria", care a marcat încheierea 
„Lunii educației politice, revolu- 
ționar-patriotice și culturii socia
liste pentru tineret" din județul 
Hunedoara. Mii și mii de tineri au 
participat la acțiunile cultural- 
artistice și tehnico-științifice. Un 
număr însemnat de tineri din mu
nicipii. orașe și comune au luat 
parte la concursul de creație și 
interpretare a poeziei patriotice si 
revoluționare, la simpozionul „Ju
dețul Hunedoara, vatră străbună 
de cultură și civilizație româneas
că". la festivalul-concurs interiude- 
țean de muzică populară „Voci ți
nere". dotat cu trofeul „Costești 
1986", precum și la concursul inter
judetean de creație de poezie pa
triotică și revoluționară „Sub fla
muri de partid biruitoare". (Sabin 
Cerbu).

BACAU : în cadrul etapei de 
masă a actualei ediții a Festiva
lului național „Cintarea României ", 
la căminele culturale, cluburile 
muncitorești și casele de cultură 
din orașele și satele județului 
Bacău s-a desfășurat un amplu 
dialog cultural-artistic, la care au 
luat parte aproape 500 formații 
cuprinzind peste 20 000 de artiști 
amatori. La Tirgu Ocna și Oituz 
a avut loc faza finală a concursu
lui sugestiv intitulat „Sub flamu
ra partidului", în cadrul căruia 
s-au întrecut cele mai bune 30 de 
formații din comunele Dărmănești, 
Brusturoasa. Ghimeș-Făget, Agăș, 
Dofteana. Pirgărești etc. (Gheorghe 
Baltă).

GALAȚI : în aceste zile se des
fășoară cea de-a 14-a ediție a 
„Săptăminii culturii tecucene", 
manifestare tradițională, care cu

matică condus de dr. Zoia Ceaușescu.
Participanții la conferință au fost 

salutați în numele Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie 
și al Academiei Republicii Socialiste 
România de prof. Ion : Ursu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie.

în cadrul ședinței de deschidere 
au mai luat cuvintul prof. Nicu 
Boboc, decanul Facultății de mate
matică. director general al Institu
tului central de matematică, dr. ing. 
Dan Pantazopol, directorul INCREST, 
și dr. Florian Vasilescu. din partea 
comitetului de organizare.

în numele specialiștilor de peste 
hotare a luat cuvintul prof. Cari 
M. Pearcy de la Universitatea Ann 
Arbor a Statului Michigan. S.U.A.

Lucrările Conferinței internaționa
le de matematică continuă.

lunii octombrie, sute de brigadieri 
— elevi și muncitori calificați — 
vor efectua un volum de lucrări în 
valoare de peste 5,5 milioane lei. 
(Stan Ștefan).

BRĂILA : în sprijinul 
extinderii culturilor 
succesive de legume

La Brăila s-a desfășurat schim
bul de experiență interjudetean pe 
tema „înființarea culturilor succe
sive și culturii a doua de legume 
prin plantare mecanizată", orga
nizat de Ministerul Agriculturii și 
Trustul horticol al județului. Au 
participat specialiști, inginerii-șefi 
din cadrul trusturilor și unităților 
cu profil horticol, șefii programe
lor județene pentru diferite cul
turi legumicole din 14 județe. în 
cadrul schimbului de experiență au 
fost prezentate și seturile de ma
șini pentru recoltarea mecanizată 
a bulboaselor, a cepei și usturoiu
lui, a fasolei păstăi. De menționat 
că acțiunea, organizată la Asocia
ția de stat și cooperatistă „1 Mai" 
și la Stațiunea de cercetare și pro
ducție legumicolă Brăila, a avut 
un caracter practic. (Candiano 
Priceputu).

BÎRLAD : Un nou 
ansamblu de locuințe

în partea de sud-est a munici
piului Bîrlad. localitate care cu
noaște cu fiecare an ritmuri tot 
mai înalte de dezvoltare economi
co-socială. lucrătorii întreprinderii 
antrepriză de construcții-montaj 
finisează în aceste zile un număr 
de peste 160 de apartamente, pri
mele din cele aproape 1700 cite 
va avea în final noul ansamblu de 
locuințe. „Lira III". Amplasate in 
blocuri cu 4 și 6 etaje, avînd la 
parter spatii comerciale, prevăzute 
cu acoperiș în șarpantă și jocuri 
volumetrice, noile apartamente din 
modernul cartier dispun de un 
grad sporit .de confort. (Petru 
Necula).

CRAIOVA : Inaugurarea 
unui edificiu de sănătate

în zona Parcului Poporului din 
municipiul Craiova s-a inaugurat 
un nou local al clinicii de psihia
trie aparținînd spitalului nr. 3 din 
localitate. Noul edificiu, amplasat 
intr-o zonă pitorească, dispune de 
o modernă bază de asistentă me
dicală pentru populație și de invă- 
țămint pentru studenții facultății 
de profil din Craiova. El are 150 
de paturi, laborator de analize, ca
binet de examene, servicii de fi
zioterapie. electroencefalografie. 
sală de cursuri pentru studenți și 
alte dotări. (Nicolae Băbălău).

prinde bogate și variate programe 
cultural-artistice : un simpozion, 
concerte. întilniri cu creatori de 
artă. Fiecare din zilele „Săptămi
nii culturii tecucene" este dedica
tă. pe rînd. celor 7 arte, urmind 
ca. in final, acest ciclu de mani
festări culturale să se încheie cu 
o serbare cimpenească ce va reuni 
formații artistice angajate în faza 
de masă a Festivalului național 
„Cintarea României". (Ștefan Di- 
mitriu).

CLUJ : în municipiul Cluj-Na- 
poca a avut loc simpozionul cu 
tema „Informatică și conducere", 
organizat de Comisia județeană a 
inginerilor și tehnicienilor împreu
nă cu Centrul teritorial de calcul 
electronic, filiala din localitate a 
Institutului pentru tehnică de 
calcul și informatică. Institutul po
litehnic. alte unități de producție, 
cercetare și invățămint. Comunică
rile. dezbaterile, mesele rotunde, 
la care au participat specialiști din 
întreaga țară, au supus atenției 
principalele probleme puse in fața 
informaticii, electronicii, tehnicii de 
calcul și automaticii de către Con
gresul științei și învățămintului. 
(Marin Oprea).

VASLUI : Timp de o săptămină. 
in municipiile Vaslui si Birlad. 
precum și in orașele Huși și Ne
grești, s-a desfășurat a 7-a ediție 
a manifestărilor culturale reunite 
sub genericul „Tirgul de _ carte". 
Organizate de comitetul județean 
de cultură și educație socialistă, 
biblioteca județeană și centrul de 
librării, manifestările au cuprins 
expoziții de carte social-politică. 
beletristică și de artă, prezentări și 
lansări de noi volume de către au
torii lor, mese rotunde, montaje li- 
terar-muzicale și șezători literare, 
cu participarea unor scriitori din 
Capitală. Iași. Bacău și Vaslui. 
(Petru Necula).

Cronica zilei
în perioada 28 mai — 3 iunie, o 

delegație a Comitetului de Stat 
Agroindustrial al U.R.S.S., condusă 
de L. N. Kuznețov, vicepreședinte 
al comitetului, a efectuat o vizită 
pentru schimb de experiență in țara 
noastră.

Oaspeții sovietici au avut convor
biri la conducerea Ministerului Agri
culturii. la comitetele județene Ar
geș și Dîmbovița ale P.C.R.. au vi
zitat o serie de întreprinderi agri
cole de stat și cooperatiste.

La incheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Cornel 
Pacoste, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C al P.C.R. La convorbirea care 
a avut loc cu acest prilej, desfășu
rată într-o atmosferă caldă, priete
nească. a participat E. M. Tiajelni- 
kov. ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești.

★
Marți după-amiază, ambasadorul 

Republicii Democrate Germane la 
București. Herbert Plaschke. a avut 
o întîlnire cu cadre didactice și stu- 
denți ai Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", in cadrul căreia a prezentat o 
expunere consacrată împlinirii a 40 
de ani de la crearea Partidului So
cialist Unit din Germania.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Da

nemarcei. marți după-amiază a avut 
loc in Capitală o manifestare cultu
rală. organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. in cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din 
această țară. în continuare, a fost 
vizionat un film documentar danez.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

Au fost prezenți Mogens Edsberg, 
ambasadorul Danemarcei la Bucu
rești. membri ai ambasadei.

(Agerpres)

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie
20,40 Un om, un crez, o patrie urmîn- 

du-1 (color). Versuri și cîntece 
patriotice, revoluționare

20,55 Tribuna TV. Partidul Comunist 
Român — gindire novatoare, ac
țiune revoluționară

21,15 Vremuri de lupte și mari biruinți 
(IV) — (color)

21,50 Telejurnal

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 4 iunie, ora 21 —■ 7 iunie, ora 
21. în țară : Vremea va fi răcoroasă si 
instabilă, cu cerul variabil, mai mult 
noros. Vor cădea ploi locale care vor 
avea și caracter de aversă însoțite de 
descărcări electrice în toate regiunile 
țării, dar mai ales în zonele 
de deal șl de munte. Pe alocuri, 
cantitățile de apă pot depăși 15 litri 
pe metru pătrat în 24 de ore. Izolat, 
la munte, la peste 1 800 metri, trecător, 
condiții de lapoviță și ninsoare. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu in
tensificări în estul țării și la munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, izolat mai coborîte 
în depresiuni. Iar cele maxime între 15 
și 25 grade, mai ridicate în Sud.

Unități turistice 
în județul 

Caraș-Severin

Celor care doresc să petreacă 
vacanța sau o parte din concediu 
și, totodată, să cunoască pitorești- 
le meleaguri ale județului Caraș- 
Severin le stau Ia dispoziție cîteva 
frumoase unități turistice, gazde 
ospitaliere în orice sezon. Printre 
acestea se numără hanul „Tibis- 
cum“, situat la intrarea in orașul 
Caransebeș, pe malul Timișului. El 
dispune de 72 locuri în camere și 
de căsuțe pentru cazare.

O unitate apreciată este și 
hanul Bocșa-Izvor", amplasat pe 
malul riului Bîrzava. in zona tu
ristică a orașului Bocșa, pe șo
seaua ce leagă Reșița de Timișoa
ra. La un kilometru de Bocșa se 
află cabana „Stejarul", într-o pă
dure aproape de lacul Metres, 
unde se poate pescui și se pot 
face plimbări de agrement cu băr
cile.

Hanul „Caraș" din Oravița pune 
la dispoziție turiștilor 60 locuri de 
cazare și restaurant, iar la altitu
dinea de 1 000 metri, pe muntele 
Semenic, hanul „Gărîna" oferă în 
orice sezon locuri de cazare, iar 
masa se poate servi la restauran
tul unității.

în fotografie : Hanul Tibiscum

INFORMAȚII SPORTIVE
Azi, in meci amical 

ROMANIA - NORVEGIA
La stadionul „23 August" din Ca

pitală va avea loc astăzi partida 
amicală dintre echipele reprezenta
tive ale României și Norvegiei. Me
ciul va începe la ora 18.

Antrenorii Mircea Lucescu și An- 
ghel Iordănescu vor alinia foarte 
probabil următoarea formație : Mo- 
raru (Lung) — Iovan, Belodedici, 
Bumbescu, Ungureanu (Klein) — 
Rednic, Stoica, Boloni, Klein (Hagi) 
— Lăcătuș, Pițurcă.

• Ieri s-a disputat la Ploiești în- 
tîlnirea internațională amicală de 
fotbal dintre selecționatele de tinerel 
ale României și Norvegiei. Partida 
s-a încheiat Ia egalitate : 3—3 (3—0).

CAMPIONATUL MONDIAL
în primul meci din grupa F (Po

lonia, Maroc, Anglia, Portugalia) : 
Polonia—Maroc 0—0. în grupa A 
(Italia, Bulgaria, Argentina, Coreea 
de Sud) : Maradona a dat trei pase 
precise, iar Valdano (2) și Ruggieri 
au fixat scorul partidei Argentina— 
Coreea de Sud 3—1 (2—0).

Ieri, in grupa B (Mexic, Belgia, 
Paraguai. Irak) : Mexic—Belgia 2—1 
(2—1) ; în grupa D (Brazilia. Spa
nia, Irlanda de Nord, Algeria) : Al
geria—Irlanda de Nord 1—1 (0—1).

Azi, se vor juca partidele Para
guai—Irak (grupa B), precum și 
R.F.G.—Uruguai și Scoția—Dane
marca, ambele din aceeași grupă E, 
grupa cea mai echilibrată valoric 
din turneul final al C.M.

Programul de lungă durată privind dezvoltarea colaborării 
economice și tehnico-științifice dintre Republica. Socialistă 

România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste 
pe perioada pină in anul 2000

După cum s-a anunțat, la 16 mai a.c. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Mihail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., au semnat — la Moscova — „Programul de lungă 
durată privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice 
dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste pe perioada pînă in anul 2000".

Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste — se arată în preambulul 
documentului — au adoptat Progra
mul de lungă durată :

— conducindu-se după hotărîrile 
congreselor Partidului Comunist Ro
mân si Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, precum și după înțe
legerile realizate în timpul întilni- 
rilor secretarului general al Parti
dului Comunist Român și secreta
rului general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice ;

— în conformitate cu prevederile 
Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală dintre. Republica 
Socialistă România și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste, din 
7 iulie 1970 ;

— pornind de la hotărîrile Con
sfătuirii economice la nivel înalt a 
țărilor membre ale C.A.E.R. și în 
dorința de a-și aduce contribuția la 
dezvoltarea colaborării reciproce și 
adîncirea integrării economice so
cialiste ;

— călăuzindu-se după telurile pro
gresului social-economic și creșterii 
bunăstării populației ;

— exprimîndu-și satisfacția față de 
stadiul de dezvoltare și rezultatele 
colaborării economice și tehnico- 
științifice româno-sovietice. care 
constituie un element integrant al 
eforturilor creatoare ale popoarelor 
român și sovietice în construirea so
cietății socialiste și a comunismului ;

— ținînd seama de potențialul eco
nomic și tehnico-științific al celor 
două țări și acordînd o deosebită în
semnătate extinderii planice și per
fecționării colaborării economice și 
tehnico-științifice reciproc avantajoa
se, pe bază stabilă și de lungă du
rată ;

— fiind convinse că dezvoltarea 
colaborării reciproce pe multiple pla
nuri și adîncirea diviziunii interna
ționale a muncii servesc cauzei în
tăririi unității țărilor socialiste și 
constituie un factor important în 
lupta pentru consolidarea păcii și 
destinderea încordării internaționale.

Programul de lungă durată subli
niază că relațiile dintre România și 
''U.R.S.S.' Se bazează pe principiile in
ternaționalismului socialist, respectă
rii' suveranității de stat, independen
ței și intereselor naționale, neameste
cului în treburile interne, egalității 
depline în drepturi, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești.

Colaborarea dintre România și 
U.R.S.S. se realizează dinamic și 
fructuos în toate domeniile, fapt ce 
răspunde intereselor fundamentale 
ale popoarelor român și sovietice și 
contribuie la soluționarea cu succes 
a sarcinilor construcției și perfecțio
nării societății socialiste.

Documentul relevă că factorul de
terminant al dezvoltării relațiilor 
româno-sovietice îl constituie conlu
crarea strînsă dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, care se caracteri
zează prin încredere reciprocă, uni
tate de vederi în toate problemele 
cele mal importante ale contempo
raneității.

Noi posibilități pentru perfecțio
narea colaborării economice dintre 
România și U.R.S.S. și toate țările 
frățești a deschis Consfătuirea eco
nomică la nivel înalt a țărilor mem
bre ale C.A.E.R., care a stabilit 
direcțiile principale ale strategiei 
dezvoltării economice și ale adînci- 
rii diviziunii internaționale socialiste 
a muncii.

Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică sînt hotărîte să 
sprijine colaborarea în cadrul Or
ganizației Tratatului de la Varșovia 
șt al Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, să participe activ la 
realizarea hotărîrilor Consfătuirii 
economice la hivel înalt a țărilor 
membre ale C.A.E.R. și a altor 
înțelegeri privind colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică mul
tilaterală.

Colaborarea româno-sovietică con
tribuie activ la accelerarea progre
sului social-economic, la ridicarea 
niveiului bunăstării populației, la 
soluționarea problemelor sociale, la 
dezvoltarea continuă a culturii, in- 
vățămîntului și ocrotirii sănătății in 
cele două țări.

Prezentul Program de lungă du
rată este îndreptat spre dezvoltarea, 
pe multiple planuri, a colaborării 
româno-sovietice și asigurarea creș
terii accelerate, in ritmuri mai înal
te, a schimburilor de mărfuri prin 
adîncirea, pe bază reciproc avan
tajoasă și echilibrată, a specializării 
și cooperării în producție și crește
rea considerabilă a ponderii livrări
lor reciproce de produse realizate 
prin specializare și cooperare, pre
cum și spre soluționarea unor pro
bleme economice majore de interes 
reciproc pentru cele două țări.

în ce privește colaborarea în do
meniul științei și tehnicii. Progra
mul de lungă durată relevă că. acor- 
dind o insemnătate primordială ac
celerării progresului tehnico-științi
fic, ca factor hotăritor al intensifi
cării dezvoltării economiei și al creș
terii productivității sociale a mun
cii, în scopul adincirii și extinderii 
colaborării reciproce. România și 
U.R.S.S. au convenit :

a) să organizeze colaborarea în 
Direcțiile prioritare stabilite de Pro
gramul complex al progresului teh- 
nico-științific al țărilor membre ale 
C.A.E.R. pină in anul 2000 și in Di
recțiile principale ale colaborării pe 
termen lung dintre România și 
U.R.S.S. în domeniul științei și teh
nicii pină în anul 2000.

b) să dezvolte colaborarea tehni
co-științifică — îndeosebi în sfera 
producției materiale unde există 
premise reale pentru extinderea 
continuă a specializării și cooperării 
intre cele două țări, in scopul majo
rării in continuare a livrărilor reci
proce de produse — în următoarele 
direcții principale și probleme de cea 

mai mare importantă pentru econo
mia națională, care prezintă (interes 
reciproc :

— dezvoltarea bazei de materii pri
me. combustibili și energie, precurn 
și asigurarea economisirii resurselor 
naturale și folosirii lor raționale, in 
special : elaborarea de hoi metode 
și mijloace și perfecționarea meto
delor și mijloacelor existente privind 
efectuarea de lucrări geofizice și 
prospecțiuni geologice, extracția și 
prelucrarea materiilor prime natu
rale : crearea de noi tehnologii și 
perfecționarea tehnologiilor existen
te privind valorificarea superioară a 
materiilor prime și purtătorilor cla
sici de energie și utilizarea lor ra
țională. inclusiv a materiilor prime 
cu conținut scăzut de substanțe uti
le : ridicarea gradului de folosire a 
metalului în producțiile metalur
gice ; elaborarea de noi tehnologii 
de utilizare a cărbunilor inferiori, 
inclusiv în producția de cocs meta
lurgic ; elaborarea și utilizarea în 
scopuri energetice a surselor de e- 
nergie nucleară de perspectivă — 
reactori cii neutroni rapizi și sinteza 
termonucleară ; crearea de instalații 
și dispozitive pentru utilizarea sur
selor de energie neconvențională ,— 
a soarelui, a vintului, geotermale, 
biomasei ;

— crearea de noi materiale și de 
tehnologii pentru producerea și pre
lucrarea lor, în special : crearea și 
introducerea de noi materiale me- 
taloeeramice, polimerice și compo
zite ; crearea de noi tehnologii și 
utilaje și perfecționarea tehnologii
lor și utilajelor existente de produ
cere a oțelurilor, inclusiv a oțeluri
lor pentru energetica nucleară și 
pentru scopuri speciale ; extinderea 
colaborării tehnico-științifice în do
meniul metalurgiei pulberilor în 
scopul organizării producției specia
lizate și prin cooperare pentru asi
gurarea necesarului celor două țări ; 
crearea de materiale și substanțe 
speciale de înaltă puritate pentru 
energetica nucleară și industria 
microelectronică și dezvoltarea teh
nologiilor de producere a acestora ; 
elaborarea și asimilarea, pe scară 
largă, de materiale cu consum redus 
de metale prețioase pentru industria 
electrotehnică și. electronică ; crearea, 
de. procese tehnologice și utilaje de 
înaltă, eficientă .în scopul , lărgirii 
sortimentelor de. produse chjnțtae; de 
mic tonaj, produse ale sintezei or
ganice fine, obținerea de noi medi
camente, coloranți și adaosuri pen
tru imprimarea acestora ;

— electronizarea Și automatizarea 
complexă a economiei naționale pe 
baza creării de instalații, utilaje și 
complexe de mașini moderne, în spe
cial : crearea și utilizarea largă în 
economia națională a tehnicii micro
procesoarelor. a mijloacelor de me
canizare și automatizare, manipu
latoarelor, roboților industriali și a 
mijloacelor tehnicii de calcul pentru 
automatizarea complexă a proceselor 
de producție ; crearea de noi ma- 
șini-unelte complet automatizate, in
clusiv cu comandă program numeri
că de module, linii și alte sisteme 
flexibile, reamenajabile. de produc
ție. de înaltă productivitate ; crearea 
de noi utilaje, instalații și echipa
mente pentru diferite ramuri ale eco
nomiei naționale, la nivelul celor 
mal înalte realizări ale tehnicii mon
diale. care să asigure ’ creșterea în
semnată a productivității muncii și 
o producție de înaltă calitate ; cre
area și asimilarea de noi produse, 
subansamble și agregate pentru tipu
rile de perspectivă de autocamioane, 
autoturisme Și alte mijloace de 
transport ; crearea de noi tipuri de 
tractoare și mașini agricole de înaltă 
productivitate la aceste tractoare, 
combine autopropulsate pentru di
verse culturi agricole ;

> — elaborarea și utilizarea In eco
nomia națională a celor mai impor
tante realizări ale biotehnologiei, în 
special : elaborarea de procedee efi
ciente de folosire a geneticii în sco
pul creării de noi soiuri și hibrizi 
cu randament ridicat în culturile a- 
gricole și rase de animale de mare 
productivitate ; perfecționarea metor 
delor biologice de combatere a boli
lor și dăunătorilor in agricultură ; 
sinteza proteinelor furajere ; sporirea 
valorii nutritive a produselor ali
mentare și crearea de noi surse și 
adaosuri alimentare valoroase. în 
primul rînd de proteine ; folosirea 
celor mai noi realizări ale bioteh
nologiei pentru aplicații în industrie 
și în ocrotirea sănătății.

c) să efectueze în comun lucrări
de cercetări științifice. și dezvoltări 
țehnologice și în alte ramuri ale 
economiei naționale in probleme care 
prezintă interes reciproc pentru cele 
două țări. t

d) să asigure, pe parcursul reali
zării acțiunilor de colaborare teh- 
nico-științifică, o calitate superioară 
a rezultatelor cercetărilor și lucrări
lor ce se vor efectua in comun ; la 
crearea și fabricarea de mașini, uti
laje, instalații și alte produse să se 
acorde o atenție deosebită atingerii 
celor mai înalți parametri existențl 
pe plan mondial.

e) să dezvolte continuu colabora
rea în domeniul standardizării și 
tipizării produselor obținute în pro
cesul cooperării in producție. Să 
efectueze schimb de informații teh
nico-științifice și documentații teh
nice, in condiții reciproc avan
tajoase.

f) colaborarea tehnico-științifică să 
se efectueze, de regulă, pe bază de 
convenții, acorduri și contracte, pre
cum și de alte forme convenite de 
cooperare.

Documentul evidențiază că Româ
nia și Uniunea Sovietică consideră 
necesar să concentreze colaborarea 
reciprocă în problemele : intensifică
rii, în continuare, a economiilor lor 
naționale ; creșterii pe toate căile a 
productivității muncii pe baza acce
lerării progresului tehnico-științific ; 

întăririi bazei tehnico-materiale a 
producției prin introducerea pe scară 
largă a proceselor tehnologice, a ma
șinilor, utilajelor și materialelor mo
derne de inaltă eficiență ; folosirii 
raționale a capacităților de produc
ție ; economisirii resurselor materia
le și de muncă ; îmbunătățirii cali
tății produselor ; dezvoltării produc
țiilor eficiente pentru export.

Cele două țări vor introduce pe 
scară largă colaborarea complexă, 
incluzînd cercetarea, proiectarea, 
producția, desfacerea și service-ul.

Acordind o mare importanță dez
voltării continue a colaborării in do
meniul construcțiilor de mașini, care 
determină intr-o mare măsură dina
mica relațiilor economice reciproce, 
cele două țări vor coordona progra
mele de producție în domeniile care 
prezintă interes reciproc, in scopul 
folosirii raționale a potențialului teh- 
nico-științific și de producție, vor 
stabili direcțiile privind crearea de 
noi capacități, reconstruirea și mo
dernizarea producțiilor existente, 
ținind seama și de specializarea și 
cooperarea multilaterală în produc
ție în cadrul C.A.E.R.

Programul de lungă durată mențio
nează că România și U.R.S.S. acordă 
o importantă deosebită realizării de 
acțiuni privind ridicarea nivelului 
tehnic și a calității mașinilor și uti
lajelor ce se livrează reciproc, in 
concordanță cu cerințele progresului 
tehnico-științific.

Se va dezvolta colaborarea in do
meniul elaborării și organizării pro
ducției de mașini și utilaje similare 
celor achiziționate de către cele două 
țări din statele capitaliste.

Va fi continuată activitatea pentru 
dezvoltarea, pe mai departe, a coo
perării în producție, prin organiza
rea fabricației de serie mare, livrarea 
de produse, subansamble de comple
tare și piese de schimb, diviziunea 
rațională a programelor de producție 
pentru fabricarea unor părți de uti
laje de investiții.

Acțiunile privind lărgirea colaboră
rii economice vor fi îndreptate spre 
dezvoltarea legăturilor de cooperare 
în producția tipurilor moderne, de
ficitare de mașini, utilaje și aparate 
în scopul atingerii unui înalt nivel de 
automatizare a proceselor tehnolo
gice și al creșterii productivității 
muncii.

Documentul arată că România și 
Uniunea Sovietică vor dezvolta 
specializarea și cooperarea reciproc 
avantajoasă în producția unor tipuri 
noi și modernizate de mașini și uti
laje, incluzînd construcția de mașini 
grele și de transport, construcția de 
utilaje energetice, industria electro
tehnică, construcția de utilaje chi
mice și petroliere, construcția de ma- 
șini-unelte, construcția de aparate, 
industria de autovehicule, construc
ția de tractoare și mașini agricole, 
construcția de mașini pentru con
strucții și lucrări de drumuri, con
strucția de mașini pentru industria 
ușoară, alimentară, poligrafică, co
merț și alimentație publică, indus
tria aeronautică, construcții navale, 
industria electronică și în industria 
mijloacelor de telecomunicații, tehni
ca de calcul.

In Programul de lungă durată se 
precizează că cele două țări vor con
tinua activitatea pentru dezvoltarea, 
pe mai departe, a specializării și 
adîncirea cooperării în industria e- 
lectrotehnlcă, industria electronică și 
în alte ramuri ale construcțiilor de 
mașini.

In industria chimică și petrochimi
că colaborarea va fi îndreptată în 
direcția modernizării și folosirii mai 
depline a capacităților în funcțiune, 
creării de noi capacități și dezvoltă
rii celor existente în scopul creșterii 
fabricării produselor chimice de vîrf 
și lărgirii sortimentelor acestora pe 
baza specializării și cooperării în 
producție, în vederea asigurării ne
cesarului economiilor naționale ale 
celor două țări, majorării livrărilor 
reciproce de mărfuri și reducerii im
portului de produse chimice pe va
lută convertibilă.

Se vor efectua coordonarea investi
țiilor în domenii concrete de interes 
reciproc pentru dezvoltarea de pro
ducții eficiente economic din indus
tria chimică, ținînd seama de posi
bilitățile existente și de necesarul 
reciproc și, de asemenea, se vor în- 
treprinde acțiuni comune care să asi
gure introducerea de tehnologii de 
fabricație fără deșeuri și creșterea 
substanțială a folosirii materiilor pri
me secundare.

Eforturile celor două țări vor fi în
dreptate spre adîncirea și lărgirea 
colaborării existente în producție și 
a livrărilor reciproce de produse chi
mice și petrochimice.

în conformitate cu hotărîrile Con
sfătuirii economice la nivel înalt a 
țărilor membre ale C.A.E.R., cu pri
vire la soluționarea pentru toate ță
rile membre ale C.A.E.R. a proble
mei materiilor prime, combustibili
lor și energiei. România și Uniunea 
Sovietică consideră că adîncirea co
laborării celor două țări în aceste 
domenii constituie cea mai importan
tă sarcină strategică, care poate fi 
rezolvată prin mobilizarea resurselor 
proprii și intensificarea colaborării 
reciproc avantajoase.

în acest scop, ele vor înfăptui un 
complex de acțiuni îndreptate. în 
primul rînd, spre folosirea economi
coasă și rațională a purtătorilor de 
energie, materiilor prime, deșeurilor 
și materiilor prime secundare, spre 
reducerea consumului de energie si 
materiale pe unitatea de produs pe 
baza introducerii de procese tehno
logice avansate, folosirii mașinilor și 
utilajelor moderne, modificării struc
turii producției și consumului de ma
terii prime și purtători de energie.

Totodată, cele două țări vor adopta 
măsuri pentru dezvoltarea colaboră
rii în domeniul producerii și livrării 
reciproce de combustibili, materii 
prime și energie. Rezolvarea reciproc 
acceptabilă a acestei probleme se va 
înfăptui ținînd seama de condițiile 
economice obiective ale României și 
U.R.S.S., precum și de structura pro
ducției și a schimburilor reciproce 
de mărfuri dintre cele două țări. în 
legătură cu aceasta, U.R.S.S. va con

tinua livrarea în România de dife
rite tipuri de materii prime și pur
tători de energie în condițiile și vo
lumele care vor fi stabilite la coor
donarea planurilor economiilor na
ționale și prin convenții corespun
zătoare.

în scopul satisfacerii mai depline 
a necesarului celor două țări de 
combustibili, energie și materii pri
me, România și U.R.S.S. vor lua mă
suri pentru dezvoltarea colaborării 
în domeniul producerii și livrărilor 
reciproce.

în vederea creării condițiilor eco
nomice care să asigure efectuarea 
de livrări din Uniunea Sovietică la 
o serie de materii prime și purtă
tori de energie, pentru satisfacerea 
necesarului de import al României, 
în cadrul politicii economice conve
nite în domeniile colaborării recipro
ce, România va participa la con
struirea și amenajarea de obiectiva 
corespunzătoare pe teritoriul U.R.S.S. 
și, de asemenea, va livra în U.R.S.S. 
utilaje moderne, materiale și alta 
mărfuri.

Cele două țări vor examina posi
bilitățile de organizare a colaborării 
reciproc avantajoase și în alte ra
muri ale industriei de combustibili 
și materii prime din România și 
U.R.S.S., ținînd seama și de acțiu
nile pe bază multilaterală în cadrul 
C.A.E.R.

Va continua colaborarea celor două 
țări în domeniul metalurgiei, inclu
siv în producția de feroaliaje.

în scopul satisfacerii necesarului 
României de materii prime cu conți
nut de fier, cele două țări vor rea
liza colaborarea la menținerea și 
dezvoltarea bazei de materii prime 
a întreprinderilor siderurgice din 
U.R.S.S. Cele două țări vor colabora 
în domeniul asigurării economiilor 
naționale ale României și U.R.S.S. cu 
minereu de mangan, ținînd seama de 
acțiunile ce se elaborează in orga
nele C.A.E.R.

Vor fi luate măsuri pentru satis
facerea mai deplină a necesarului 
economiilor naționale ale României 
și U.R.S.S. de produse metalurgice 
Pe seama dezvoltării colaborării eco
nomice. a specializării și cooperării 
reciproc avantajoase in producția de 
oțeluri speciale, unele tipuri de lami
nate feroase și neferoase, țevi și 
alte produse metalurgice.

Cele două țări vor dezvolta și 
adinei colaborarea în domâniul pro
ducerii și livrărilor reciproce de 
mărfuri de larg consum.

Colaborarea reciprocă se va realiza 
în domeniul extinderii și întăririi1 
bazei de materii prime, reutilăril 
tehnice, automatizării și mecanizării 
producțiilor corespunzătoare, adihei- 
rii cooperării și specializării în pro
ducția de mărfuri, utilaje, suban
samble. piese de completare și de 
schimb, unele tipuri de produse chi
mice pentru industria ușoară, a pre
lucrării lemnului. a sticlei și pentru 
alte ramuri producătoare de mărfuri 
de larg consum și prestatoare de 
servicii pentru populație.

O atenție deosebită se va acorda 
dezvoltării colaborării tehnico-știin
țifice privind crearea Și organizarea 
producerii unor noi tipuri de măr
furi de larg consum. îmbunătățirea 
calității produselor Pe baza studiilor 
comune și introducerii de procese 
tehnologice și materiale modeme, a 
asimilării în fabricație a unor sisteme 
modeme de mașini șj utilaje.

In ramurile complexului agroin
dustrial, colaborarea se va realiza in 
domeniul producției agricole, prelu
crării și folosirii raționale a materii
lor prime.

în domeniul transporturilor, cele 
două țări vor continua realizarea de 
acțiuni privind perfecționarea trans
porturilor de mărfuri mereu cres- 
cinde intre România și U.R.S.S. 
Totodată, ele vor dezvolta colabo
rarea în domeniul poștei și teleco
municațiilor. turismului, protecției 
mediului înconjurător și în alte do
menii care prezintă interes reciproc.

In document se reliefează că, 
România și U.R.S.S. consideră ne
cesar să dezvolte permanent me
canismul colaborării reciproce, pen
tru a crește eficiența acesteia — 
ca factor important al perfecționă
rii și ridicării eficacității diviziunii 
internaționale socialiste a muncii — 
pentru soluționarea la timp a pro
blemelor urgente și sporirea intere
sului în dezvoltarea prioritară a re
lațiilor economice și tehnico-științi- 
fice multilaterale și bilaterale in ca
drul comunității socialiste.

Organele centrale de planificare și 
organele de comerț exterior din cele 
două țări vor efectua schimb de in
formații privind metodele modeme 
de conducere și planificare a econo
miilor lor naționale.

Dezvoltarea relațiilor economice 
dintre România și U.R.S.S. se va 
realiza și în viitor pe bază reciproc 
avantajoasă și echilibrată. In acest 
scop, cele două țări vor stabili cele 
mai eficiente direcții, forme și con
diții de colaborare.

Sarcinile care decurg din prezen
tul Program de lungă durată vor fi 
incluse in planul convenit al acțiu
nilor concrete privind înfăptuirea 
acestuia, care va fi precizat pe baza 
înțelegerii reciproce a celor două 
țări.

Obligațiile României șl U.R.S.S.. 
legate de realizarea prezentului 
Program de lungă durată, vor fi in
cluse, în conformitate cu reglemen
tările în vigoare din fiecare țară, in 
planurile naționale de perspectivă, 
cincinale și anuale. în planurile mi
nisterelor. centralelor. întreprinderi
lor și organizațiilor.

Organizarea activității privind 
realizarea Programului de lungă du
rată și controlul asupra stadiului 
îndeplinirii acestuia se vor face de 
către Comisia interguvernamentală 
româno-sovietică de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică. care, 
împreună cu organele de planificare, 
organele tehnico-științifice și minis
terele din cele două țări, va sprijini, 
pe măsura necesității, elaborarea de 
noi propuneri privind problemele 
dezvoltării, in continuare, a colabo
rării economice și tehnico-științifice 
dintre România și U.R.S.S.

Programul de lungă durată întră 
în vigoare la data semnării și va fi 
valabil pînă la 31 decembrie 2000.



Schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Jose Eduardo dos Santos

In pregătirea Congresului Partidului 
Muncitoresc Unit Polonei 

O cuvîntare a tovarășului Wojciech Jaruzelski

LUANDA 3 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, s-au 
transmis tovarășului Jose Eduardo 
dos Santos, președintele M.P.L.A.- 
Partidul Muncii, președintele Repu
blicii Populare Angola, un cordial 
salut prietenesc si cele mai bune 
urări de sănătate si fericire perso
nală. de pace, progres si prosperitate 
pentru poporul angolez prieten.

Mulțumind, tovarășul Jose Eduar
do dos Santos a rugat, la rîndul 
său. să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu salutări frățești și 
calde urări de multă sănătate si fe
ricire. precum si de succese tot mai 
mari în conducerea partidului și sta
tului român. în realizarea hotăriri- 
lor Congresului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român, pentru pro
gresul și prosperitatea României so
cialiste.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către președintele 
Republicii Populare Angola a to
varășului Ilie Văduva. ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, președintele părții 
române in Comisia mixtă intergu- 
vemamentală de cooperare econo
mică și tehnică româno-angoleză, 
care îsi desfășoară lucrările in aces
te zile la Luanda.

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc s-au abordat problemele ampli
ficării în continuare a colaborării 
româno-angoleze. in spiritul înțele
gerilor Ia nivel înalt, al raporturilor 
tradiționale de prietenie si solidari
tate militantă între partidele si po
poarele noastre. îndeosebi creș
terea schimburilor comerciale si ex
tinderea cooperării în producție, pre
cum si ale dezvoltării conlucrării 
dintre cele două țări pe plan inter
național.

VARȘOVIA 3 (Agerpres) — Luind 
cuvîntul în cadrul conferinței or
ganizației de partid Varșovia a 
P.M.U.P., Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Polone, a analizat pe larg activitatea 
desfășurată de P.M.U.P. în rindu- 
rile clasei muncitoare și a societă
ții, în rîndul celor fără de partid în 
vederea realizării unui progres ge
neral al țării. Considerăm munca 
exemplară și novatoare drept o în
datorire de partid — a arătat vorbi
torul. înțelegerea națională are și 
trebuie să aibă un cadru bine defi
nit, stabilit de principiile constitu
ționale ale orînduirii de stat

Polonia are nevoie de cit mal 
mulți oameni fermi și corecți, ope
rativi 1 și harnici, gata Să răspundă 
pentru ei și pentru alții. Cheia spre 
un progres radical o constituie mai 
buna folosire a rezervelor uriașe

. de care dispun economia noastră în 
general, știința și tehnica noastră. 
Unul dintre cele mai importante 
criterii ale aprecierii modului de 
funcționare a sistemului economic 
este productivitatea muncii, care 

. depinde în primul rind de organiza
re, de toate cadrele care conduc 
economia, de capacitatea de crește
re a dinamicii tuturor proceselor de 
producție.

Referindu-se la situația interna
țională. vorbitorul a subliniat că ac
tivitatea partidului, politica externă 
a Poloniei socialiste sînt în mod 
neabătut îndreptate spre asigurarea 

’ păcii, a independenței, suveranită
ții Și inviolabilității granițelor țării.

în încheiere, W. Jaruzelski a re
levat că apropiatul Congres al 
P.M.U.P. trebuie să fie un congres 
curajos, constructiv, un congres care 
să vină în întîmpinarea cerințelor 
și aspirațiilor oamenilor muncii.

„Este necesară întărirea cooperării și unității
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Acțiunile de luptă pentru pace 'și dezarmare continuă să fie 
comandamentul major al vieții politice internaționale. Atenția opiniei 
publice este atrasă în aceste zile de marșurile păcii din S.U.A. și 
Japonia, de demonstrațiile de protest ale militanților pentru pace 
și dezarmare din diferite țări. Totodată, numeroase personalități 
politice și ale vieții științifice internaționale subliniază în declarațiile 
lor necesitatea adoptării unor măsuri eficiente pentru lichidarea 
pericolului nuclear.

dintre țările în curs de dezvoltare"

Plenara C.C. 
al Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian

Au fost examinate 
documentele apropiatului 

conqres ai partidului
VIENTIANE 3 (Agerpres). — La 

Vientiane a avut loc plenară C.C. 
al Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian, care a dezbătut proiectul 
raportului politic al C.C. al 
P.P.R.L. pentru Congresul al IV- 
lea al partidului, prezentat de Kay- 
sone Phomvihane, secretar general 
al C.C. al P.P.R.L., și proiectul di
recțiilor fundamentale ale dezvoltă
rii economice și sociale a Laosului 
pe perioada 1986—1990. Au fost 
prezentate, de asemenea, rapoarte 
ale conducătorilor diferitelor sec
toare ale economiei naționale în 
problemele restructurării mecanis
mului de conducere a economiei, au 
.fost examinate probleme ale vieții 
internaționale. Plenara a confirmat 
atașamentul la linia politică, strate
gia și tactica partidului, elaborate 
Ia Congresul al III-lea al P.P.R.L. 
în cadrul plenarei s-a făcut o ana
liză a actualei situații din țară și a 
activității partidului in cei zece ani 
de putere populară.

Dobînzile înalte frinează dezvoltarea 
țărilor lumii a treia

ANTANANARIVO 3 (Agerpres). — 
Țările occidentale dezvoltate con
tinuă să-și mențină dominația eco
nomică asupra țărilor în curs de dez
voltare și să folosească asa-zisul 
„ajutor economic" acordat statelor 
lumii a treia drept pârghie pentru 
amestec în treburile interne ale aces
tor state, scrie ziarul „Imongo Vao- 
vao“. organ al partidului Congresul 
pentru Independenta Madagascaru
lui. Cea mai mare parte a venituri
lor țărilor în curs de dezvoltare, 
continuă ziarul, este destinată achi
tării dobînzilor la împrumuturile în
casate si nu finanțării programelor 
lor de dezvoltare economică si so
cială. Subliniind necesitatea instaură
rii unei noi ordini economice mon
diale. ziarul arată că una din prin
cipalele căi de realizare a acestui

deziderat este dezvoltarea cooperării 
Sud-Sud. ca prim pas spre lichida
rea dependentei țărilor în curs de 
dezvoltare de țările capitaliste dez
voltate.

CARACAS. — în declarații făcute 
presei, președintele Venezuelei. Jaime 
Lusinchi. a arătat că țara sa poate 
și dorește să plătească datoria ex
ternă. dar o va face in conformitate 
cu posibilitățile reale si cu necesi
tatea de a nu afecta dezvoltarea 
economiei naționale — transmite 
agenția Prensa Latina.

în acest sens, șeful statului ve- 
nezuelean a menționat că vor fi 
continuate eforturile consacrate re- 
negocierii cu băncile creditoare străi
ne a termenelor de rambursare a da
toriei externe venezuelene.

Priorități pe agenda viitoarei reuniuni

ANUL INTERNATIONAL 
AL PĂcn’.............
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Ample acțiuni de protest în S.U.A 
împotriva cursei înarmărilor

WASHINGTON. — Participanții 
la „Marele marș al păcii" care tra
versează teritoriul S.U.A. de la li
toralul de vest pînă la cel de est. 
au parcurs o treime din cei aproa
pe 5 000 km cît măsoară traseul. Au 
fost parcurse statele Califorhia. 
Nevada. Arizona. Utah. în orașele 
mari si mici aflate de-a lungul tra
seului, participanții la marș au 
avut întîlniri cu zeci de mii de 
compatrijti care împărtășesc, ca și 
ei. idealurile păcii si prieteniei 
între popoare. în cazurile în care 
autoritățile din unele localități j-au 
împiedicat pe cel 400 de luptători 
pentru pace să ridice tabere la 
marginea orașelor, cetățenii le-au 
oferit găzduire și ajutor.

Totodată, mai multe sute de per
soane au organizat în apropierea 
poligonului special din desertul 
Nevada o acțiune de protest împo

triva continuării de către Statele 
Unite a experiențelor nucleare, a 
informat
Energiei. _________ _____  - .. .
soldat cu arestarea unui număr i 
record de 149 de persoane. ,

Pe de altă parte, revista ameri- ț 
cană ..Aviation Week and Space . 
Technology" relatează despre creș- 1 
terea opoziției în rândurile oameni- i 
lor de stiintă din S.U.A. fată de ' 
programul „Inițiativa de Apărare ț 
Strategică" — S.D.I. („războiul ste- ■ 
Ielor"), Revista a publicat date po- . 
trivit cărora oameni de stiintă din I 
peste 110 institute de cercetări ști- 
intifice. jumătate din personalul a 1 
109 laboratoare ale unor insti
tuții de învătămînt superior si 60 
Ia sută din cadrele științifice ale 
unui număr de 20 de facultăți de 
fizică s-au pronunțat împotriva 
S.D.I.

Ministerul american al 
Intervenția politiei s-a
149 de persoane.

acord de interzicereIn favoarea unui
a experiențelor nucleare

BONN. —- primul ministru al Noii 
Zeelande. _ David Lange, s-a pro
nunțat. in cadrul unei conferințe de 
presă tinute la Bonn, pentru înce- 

i tarea tuturor exploziilor nucleare. 
? Aceeași opinie a fost exprimată de 
! primul ministru neozeelandez în 

alocuțiunea rostită la recentul con
gres al mișcării „Medicii lumii pen
tru preîntimpinarea unui război nu-

*

*

*

*
ț

clear". EI a subliniat că încheierea 
unui acord referitor la interzicerea 
generală si completă a exploziilor 
nucleare ar putea contribui la În
cetarea cursei înarmărilor nucleare. 
Omenirea, a arătat el. dispune de 
mijloace tehnice suficiente pentru 
a putea controla respectarea unui 
asemenea acord, singura piedică în 
calea realizării lui este astăzi lipsa 
voinței politice corespunzătoare.

Pentru transformarea Oceanului Pacific 
într-o zonă a păcii

TOKIO. — Militant» pentru pace 
din Statele Unite și din țări din 
bazinul Oceanului Pacific sînt neli
niștiți de prezenta militară cres- 
cîndă a S.U.A. în zona Pacificului, 
a declarat la o conferință de presă 
Nelson Forster, unul dintre iniția
torii mișcării pentru transformarea 
Oceanului Pacific într-o zonă a 
păcii. Referindu-se la intrarea na
velor militare americane în portu
rile nipone, el a arătat că multe 
dintre ele au la bord arme nuclea
re. Potrivit afirmațiilor lui Forster, 
aflat Ia Tokio, la invitația mișcării 
pentru pace nipone, cu asemenea 
armament sînt dotate crucișătoare
le „New Jersey" si „Iowa". în cu-

BELGRAD 3 (Agerpres). — La 
Belgrad s-au încheiat lucrările unei 
reuniuni sindicale internaționale 
Sud-Sud, la care au participat re
prezentanții a aproximativ 50 orga
nizații de profil, naționale și re
gionale, din Africa, Asia, America 
Latină și Europa.

Participanții — transmite agenția 
TANIUG — au adoptat „Declarația 
de la Belgrad" în care se subliniază 
că „dramaticele consecințe ale situa
ției economice din lume și raportu
rile economice internaționale ne- 
juste reclamă întărirea cooperării și 
sprijinului mutual între țările în

curs de dezvoltare în efortul lor 
pentru, dezvoltare economică și so
cială, pentru emancipare". Docu
mentul evidențiază necesitatea acor
dării unui sprijin mai ferm mișcă
rilor de eliberare națională pentru 
autodeterminare și dezvoltare liberă.

Afirmînd sprijinul față de miș
carea de nealiniere și „Grupul celor 
77“ în acțiunile lor vizînd stabi
lirea unor raporturi politice șl eco
nomice juste în lume, participanții 
s-au pronunțat, totodată, pentru in
stituirea unui sistem global de pre
ferințe comerciale, pentru promo
varea cooperării și unității. Sud— 
Sud.

Ia nivel înalt a
KUALA LUMPUR 3 (Agerpres). - 

Viitoarea reuniune la nivel înalt, a 
țărilor nealiniate, care va avea ioc 
în această toamnă la Harare (Zim
babwe). se va concentra asupra si
tuației din Africa australă, a decla
rat primul ministru al Malayeziei, 
Mahathir Mohammad. într-un inter
viu acordat ziarului iugoslav „Oslo- 
bodjenie", informează agenția Ber- 
nama. Țările nealiniate trebuie să fie 
unite pentru a-și spori influența pe 
plan internațional și pentru a deter
mina statele occidentale să stopeze 
cooperarea cu regimul rasist al Afri-

țărilor nealiniate
cii de Sud, a spus el. Totodată, pre
mierul malayezian a subliniat nece
sitatea întăririi cooperării dintre ță
rile in curs de dezvoltare pentru a 
putea atenua rolul prea maro pe care 
îl au statele industrializate în schim
burile economice cu statele din „lu
mea a treia". De asemenea, el s-a 
pronunțat pentru creșterea contribu
ției statelor nealiniate în direcția 
unor acțiuni vizînd stoparea cursei 
înarmărilor, în combaterea traficului 
de stupefiante și înfăptuirea unei 
noi ordini în domeniul informațiilor.

Situația din America 
Centrală necesită 

o soluționare pașnică
MANAGUA 3 (Agerpres). — Pre

ședintele Nicaraguei. Daniel Ortega, 
a primii o delegație parlamentară 
nord-americană, formată din 13 
membri ai Congresului S.U.A., care 
întreprinde un turneu in America 
Centrală. Cu acest prilej, el a de
clarat că Nicaragua este dispusă să 
ia parte la reuniunea de la 6 iunie 
organizată de „Grupul de la Conta- 
dora", cu condiția să fie discutat ca
pitolul din „Actul de pace" privitor 
la manevrele militare și potențialul 
militar din regiune.

Totodată. Daniel Ortega a mențio
nat că S.U.A. încearcă să introducă, 
în cadrai negocierilor, noi elemente 
menite să împiedice semnarea docu
mentului pregătit de „Grupul de la 
Contadora".

CIUDAD DE GUATEMALA 3 
(Agerpres). — Președintele Guatema- 
lei, Vinicio Cerezo. a declarat că 
semnarea acordului de pace elaborat 
de „Grupul de la Contadora", pro
gramată pentru 6 iunie, va fi a mina - 
tă. Amînarea semnării documentului 
este motivată prin faptul că se în
cearcă în continuare să se ajungă la 
un acord asupra punctelor care rămîn 
controversate' : problema manevrelor 
militare și limitarea armamentelor în 
regiune.

Puternice manifestații împotriva politicii de apartheid 
promovate de regimul de la Pretoria

PRETORIA 3 (Agerpres). — Au
toritățile rasiste de la Pretoria se 
pregătesc să preîntîmpine marile 
manifestații ale populației de cu
loare de la 16 iunie cind se împli
nesc 10 ani de la masacrele comise 
de unitățile poliției împotriva lo
cuitorilor din Soweto. Agenția 
Reuter informează că, deși nu au 
fost făcute publice intențiile auto
rităților, se știe, încă de pe acum, 
că împotriva celor ce yor participa 
la mitinguri de masă sau alte ac
țiuni de protest vor fi aplicate 
măsuri excepționale.

în ultimele 24 de ore au conti
nuat amplele manifestații împo
triva politicii de apartheid. Partidul 
Federal Progresist (P.F.P.), opoziția 
liberală din parlament, a dat publi
cității un document în care își 
manifestă neliniștea față de conti
nuarea ciocnirilor dintre studenții 
negri și poliție. la Universitatea 
Witwatersrand din Johannesburg. 
Pînă acum, numeroși studenți au 
fost arestați, 48 dintre ei urmind să 
fie judecați.

PARIS — Peste 5 000 de persoane 
au participat, la Paris, la o de
monstrație de protest împotriva po
liticii de apartheid promovate de

regimul rasist de la Pretoria. De
monstranții au cerut eliberarea lui 
Nelson Mandela, lider al Congresu
lui Național African, întemnițat de 
către autoritățile sud-africane de 
peste 20 de ani.

consacrat promovării 
America Latină

Jacques Chirac, arată că progresele 
realizate într-un mare număr de sta
te din regiune — și care trebuie să 
se extindă fără întîrziere și la ță
rile care cunosc încă un regim dic
tatorial — sînt încă fragile.

Marcelino Oreja, secretar general 
al Consiliului Europei — organizație 
care numără 21 de state vest-euro- 
pene — a lansat un apel la spriji
nirea democrațiilor latino-americane 
și a forțelor democratice din America 
Latină, care luptă pentru stabilizarea 
situației politice din regiune, rela
tează agenția France Presse.

Colocviu internațional 
democrației în 

STRASBOURG 3 (Agerpres). — La 
Strasbourg s-au deschis lucrările unui 
colocvii! internațional consacrat pro
movării democrației în America La
tină. Cei peste o sută de participant! 
— personalități politice din 18 state 
latino-americane și 14 țări vest-eu- 
ropene — sînt chemați să efectueze 
un schimb de opinii privind necesi
tatea continuării și consolidării cursu
lui democratic al vieții politice la
tino-americane.

într-un mesaj adresat participan- 
țllor. primul ministru francez,

WASHINGTON — în cadrul unei 
conferințe consacrate politicii de 
discriminare rasială din Africa de 
Sud, secretarul de stat al S.U.A.. 
George Shultz, a condamnat practi
cile rasiste alei guvernului de la 
Pretoria. El a spus că „apartheidul 
trebuie abolit, iar aceasta trebuie să 
se întimple cit mai curînd".

George Shultz a afirmat că si
tuația din Africa de Sud constituie 
„o tragedie continuă", iar aparthei
dul „frustrează populația de culoare 
de drepturile sale umane fundamen
tale, amenințînd securitatea și per
spectivele economice ale întregului 
subcontinent".

Abordînd însă problema raportu
rilor bilaterale dintre S.U.A. și 
R.S.A., secretarul de stat american 
a anunțat că administrația va men
ține politica sa de „angajare con
structivă" față de guvernul sud- 
african și că se va opune sancțiu
nilor economice obligatorii împo
triva Africii de Sud.
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rind. ..New Jersey" va sosi în zona 
apelor nipone pentru 
portavionul ..Midway" 
parte la manevrele din 
poniei.

Consiliul japonez al 
de stiintă a adoptat 
conținind chemarea la 
armelor nucleare. în document se 
subliniază că dezarmarea nucleară 
constituie sarcina principală a con
temporaneității. -Ținînd seama de 
răspunderea ne care o au în fata ț 
omenirii, savantu trebuie să-și i 
concentreze eforturile in lupta ’ 
pentru salvarea planetei de armele I 
de exterminare în masă. ț

a înlocui 
si a lua 

Marea Ja-
oamenilor 

o rezoluție 
lichidarea

ORIENTUL MIJLOCIU
• Continua luptele la Beirut • Seminar O.N.U. cu tema 

„Drepturile inalienabile ale poporului palestinian"
BEIRUT 3 (Agerpres). — în cursul 

nopții de luni spre marți și în tot 
cursul zilei de marți au continuat cu 
intensitate luptele în jurul taberelor 
de refugiați palestinieni de la Sabra, 
Shatila și Bourj El Barajneh, aflate 
la sud de Beirut. Pe de altă parte, 
marți s-au înregistrat cele mai pu
ternice lupte din ultimele șase luni 
în zona de vest a Beirutului între 
milițiile rivale. Ciocnirile cele mai 
puternice s-au înregistrat în zona 
comercială din această parte a ora
șului, unde mai multe clădiri au fost 
incendiate. Se apreciază că sute de 
familii au rămas blocate in clădirile 
cuprinse de flăcări. în cursul ostili
tăților s-au folosit tancuri, mortiere, 
aruncătoare de grenade și arme au
tomate. Ca urmare a acestei situații, 
școlile, universitatea și centrele co
merciale au fost închise, iar străzile 
sînt pustii. .

Ostilitățile s-au intensificat în 
cursul zilei de marți, ca urmare a 
eșuării ultimelor contacte politice in 
vederea încetării ciocnirilor.

Pe de altă parte, numeroase per
sonalități politice arabe, citate de 
agenția TANIUG, au cerat să Se în
treprindă toate eforturile pentru în
cetarea luptelor din jurul taberelor 
de refugiați palestinieni. în acest 
context se relevă că Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, a cerut încetarea luptelor și

începerea unor negocieri cu privire 
la statutul palestinienilor din Liban, 
relevă agenția menționată.

TEL AVIV — în cadrul unei în
trevederi pe care a avut-o cu ad
junctul secretarului gerteral al 
O.N.U., Marrack Goulding, minis
trul israelian al afacerilor externe, 
Yitzhak Shamir, a reafirmat poziția 
potrivit căreia Israelul nu intențio
nează să se retragă din așa-zisa zonă 
de securitate din sudul Libanului.

Israelul își menține această po
ziție în ciudă cererilor guvernului 
libanez și a celor formulate pe plan 
internațional privind retragerea sa 
de pe întreg teritoriul Libanului, ca 
unul din imperativele soluționării 
conflictului din Orientul Mijlociu.

NAȚIUNILE UNITE — în zilele 
de 9 șl 10 iunie, la sediul din New 
York al Națiunilor Unite va avea loc 
un seminar O.N.U. cu tema „Drep
turile inalienabile ale poporului pa
lestinian", informează agenția KUNA.

Participanții la seminar vor exa
mina necesitatea organizării unei 
conferințe internaționale consacrate 
păcii în Orientul Mijlociu.

Seminarul va fi urmat de un sim
pozion pe aceeași temă, ce va fi or
ganizat in Statele Unite cu partici
parea unor organizații neguverna
mentale.

Contenciosul comercial 
dintre S.U.A. și Canada
OTTAWA 3 (Agerpres). — Gu

vernul canadian a anunțat că va 
restabili taxele vamale asupra unor 
produse americane de import, cum 
sint cărțile, revistele, piesele de 
schimb pentru ordinatoare și semi
conductor». Aceste măsuri. Ca și 
creșterea tarifelor vamale asupra 
ceaiului și altor produse americane, 
constituie răspunsul canadian la 
impunerea de către administrația 
S.U.A. a taxelor vamale împotriva 
importurilor unor sortimente de 
cherestea canadiană.

Făcind cunoscute în Camera Co
munelor aceste măsuri, ministrul 
canadian al finanțelor, Michael Wil
son, a declarat : „Trebuie să prote
jăm interesele canadiene legitime, 
iar țările care recurg la un protec
tionism nejustificat trebuie să Înțe
leagă că schimburile comerciale se 
efectuează în ambele sensuri... Obiec
tivul nostru este să transferăm din 
nou în S.U.A. costul protecționis- 
mului" — relatează agenția Reuter.

— (din actualitatea ECONOMICĂ)............. -.. ——

Problemele
Eveniment important pe agenda 

internațională, sesiunea specială a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată situației economice critice din 
Africa s-a Încheiat recent la sediul 
Națiunilor Unite din New York. 
Convocată din inițiativa țărilor afri
cane, reuniunea amintită — la lu
crările căreia au participat cele 159 
de state membre ale forumului mon
dial, între care și România — avea 
drept obiectiv nu atit sensibilizarea 
opiniei publice internaționale față 
de amploarea șl acuitatea crizei eco- 
nomico-sociale ce confruntă statele 
continentului, cît mai ales adoptarea 
de măsuri capabile să contribuie la 
depășirea actualului impas. Un 
impas grav, care face ca prezentul 
și viitorul Africii să se exprime in 
termeni de supraviețuire, de luptă 
continuă pentru a împiedica pieirea 
a milioane de oameni ce duc o lipsă 
acută de alimente. Semnificativ. în 
acest sens, este și faptul că, în ajunul 
deschiderii sesiunii, aproape 20 de 
milioane de persoane au participat, 
in diferite țări ale lumii, la o amplă 
acțiune pentru a stringe 150 de mi
lioane de dolari care să fie folosiți 
suplimentar în bătălia împotriva 
foametei din Africa.

Dar, așa cum s-a arătat în cursul 
dezbaterilor, atîta vreme cit nu se 
va ataca rădăcina răului, cit nu vor 
avea loc transformări în însăși struc
tura economiei lor. țările africane 
nu vor reuși să iasă din „ciclul cri
zelor de urgență". într-adevăr, da
torită îndelungatei exploatări colo
niale, Africa este regiunea cea mai 
puțin dezvoltată : 26 din cele 36 de 
țări incluse de O.N.U. în categoria 
celor mai sărace din lume se află pe 
continentul negru. Toate țările afri
cane (cu excepția R.S.A.) nu dispun 
decît de unu la sută din capacitățile 
industriale mondiale. Ponderea in
dustriei în produsul național brut' al 
statelor respective este, în medie, de

Africii între deziderate stringente și promisiuni incerte
numai 10 la sută. Doar cinci din cele 
50 de state cîte există pe continent 
au o producție mai mare de un mi
liard de dolari pe an. Deși marea 
majoritate a populației Africii (în 
unele cazuri chiar peste 90 lâ sută) 
trăiește din agricultură, producția de 
alimenta nu poate ține pasul cu 
nevoile de consum, din pricina 
structurii anacronice și a slabei baze 
tehnice pe care se sprijină acest 
sector. Ca urmare, din cei 550 milioa

internațională, fapt care a sporit 
continuu îndatorarea lor.

Numeroși vorbitori au arătat însă 
că problema datoriei externe a ță
rilor africane nu s-ar pune cu atîta 
acuitate dacă n-ar fi politica dobîn- 
ziîor înalte promovată după 1979 de 
țările capitaliste dezvoltate. O ase
menea politică, s-a arătat la sesiu
nea O.N.U., este răspunzătoare, în 
bună parte, de creșterea datoriei 
Africii de Ia 12 miliarde de dolari

care în ultimele două decenii a cu
noscut, pe ansamblu, un regres eco
nomic, îndeosebi în agricultură — 
principalul sector de activitate.

Tocmai de aceea, programul priori
tar de redresare economică a conti
nentului, elaborat de țările africane 
și prezentat ca document de lucra 
al sesiunii speciale a O.N.U., își 
propune drept principal obiectiv 
dezvoltarea agriculturii, spre care se 
vor îndrepta 90 la sută din cele 128

Pe marginea sesiunii speciale a O.N.U. consacrate 
situației economice de pe continentul african

ne de africani, o cincime suferă da 
foame.

Din datele prezentate la sesiunea 
specială rezultă că o situație deo
sebit de grea s-a creat pe continent 
în ultimii ani, cind deformările 
structurale suferite de economia ță
rilor africane in perioada colonială 
au fost serios agravate de practicile 
neocolonialiste. Astfel, escaladarea 
măsurilor protecționiste de către 
țările capitaliste dezvoltate a dus 
la o severă reducere a prețurilor la 
materiile prime provenite din statele 
africane și, implicit, a veniturilor lor 
din exporturi — de la 93,6 miliarde 
de dolari în 1980 la numai 65,5 mi
liarde în 1985, ceea ce înseamnă o 
diminuare cu circa 30 la sută. Spo
rirea cerințelor de import (pentru 
asigurarea hranei populației și pen
tru funcționarea aparatului produc
tiv), paralel cu scăderea veniturilor 
din exporturi. a avut urmări 
profund negative asupra balanțelor 
comerciale și de plăți ale țărilor 
africane. Pentru a acoperi deficitele 
create, statele în cauză au fost 
nevoite să se împrumute pe piața

în 1972 Ia 170 miliarde In 1985, adică 
de peste 14 ori. S-a ajuns, în felul 
acesta, la aberanta situația în care 
fiecărui african îi revine, în medie, 
o datorie de 350 de dolari, în timp 
ce o treime din populația continen
tului trăiește in țări cu un venit 
anual pe locuitor mai mic de 350 de 
dolari !

în condițiile în care produsele lor 
pătrund tot mai greu pe piețele ță
rilor capitaliste dezvoltate, în care 
creditul internațional este inaccesi
bil din cauza dobînzilor înalte, sta
tele africane sînt constrînse să-și 
reducă apreciabil importurile pentru 
a putea face față problemelor legate 
de echilibrarea balanței de plăți și 
de stingerea datoriei externe. Dar 
prețul economic și social al unor ase
menea reajustări este foarte mare. 
O serie de programe de dezvoltare 
au fost amînate sau chiar complet 
abandonate, ceea ce a determinat 
scăderea producției și a venitului 
mediu pe locuitor (cu 10 și respectiv 
12 la sută după 1980). De altfel, așa 
cum s-a relevat în cursul dezbateri
lor, Africa este singurul continent

miliarde de dolari cît se pre
conizează să se investească în ur
mătorii cinci ani (1986—1990). Ță
rile africane și-au asumat prin
cipala responsabilitate în realizarea 
programului amintit, ele urmînd să 
aloce peste două treimi (82 miliarde 
de dolari) din totalul fondurilor ne
cesare. în același timp, statele dez
voltate sint chemate să sprijine 
eforturile țărilor africane prin acor
darea unui ajutor de 46 miliarde de 
dolari, ca și prin crearea unui cli
mat economic internațional favora
bil dezvoltării, avindu-se în vedere 
in special soluționarea problemei 
datoriei externe a statelor în cauză, 
care drenează importante resurse 
financiarp (27 la sută din veniturile 
din exporturi) ce ar putea fi folosite 
în scopul progresului lor economic și 
social.

Documentul final al sesiunii, 
adoptat la capătul celor șase zile de 
dezbateri, cuprinde tocmai progra
mul prioritar de relansare economi
că a Africii pentru perioada 1986— 
1990, precum și angajamentele în 
acest sens ale diferitelor grupuri de

state. După aprecierile comentatori
lor aflați la fața locului, aceste an
gajamente răspund doar parțial aș
teptărilor țărilor africane. Statele 
bogate au promis că vor face mai 
mult pentru sprijinirea • eforturilor 
de dezvoltare ale statelor continen
tului. dar, cu unele excepții (Cana
da. Franța, Olanda. Danemarca), ele 
au refuzat să-și asume obligații con
crete, atît in ce privește nivelul aju
torului solicitat, cit și în legătură cu 
măsurile menite să ușureze povara 
datoriilor externe și să creeze un 
climat economic internațional favo
rabil realizării obiectivelor înscrise 
în programul prioritar al statelor 
africane. Or. așa cum s-a arătat și 
la sesiunea specială a O.N.U., depă
șirea situației economice critice care 
confruntă țările africane.' ca și alte 
state rămase în urmă, reclamă abor
darea într-o formă nouă, radicală, a 
problemelor subdezvoltării, acțiuni 
hotărîte în direcția asigurării pro
gresului tuturor popoarelor.

România, care a acordat o însem
nătate deosebită recentei sesiuni 
speciale a O.N.U., a participat la lu
crările ei animată de dorința de a 
conlucra strîns cu toate țările pen
tru ca. prin eforturi comune, să se 
obțină rezultate capabile de a con
tribui la depășirea gravelor dificul
tăți economice ce .confruntă țările 
africane, la instaurarea unei conlu
crări autentice intre statele bogate 
și cele sărace, care să deschidă per
spective reale accelerării procesului 
de. lichidare a subdezvoltării și de 
edificare a unei noi ordini econo
mice mondiale. Interesul deosebit, de 
care s-au bucurat în rîndul partici- 
panților poziția și propunerile in 
acest sens ale României se explică 
tocmai prin caracterul lor realist și 
constructiv, prin faptul că ele defi
nesc modalități concrete de înfăp
tuire a acestor obiective.

Gh. CERCEI.ESCU

I PRIMIRE LA BERLIN. Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele ConsiliU- 
lui de Stat al R. D. Germane, l-a 
primit pe Wu Xueqian, ministrul

I afacerilor externe al R. P. Chine
ze. care a efectuat o vizită în

IR.D.G. Convorbirea ce a avut loc 
cu acest prilej s-a "referit la situa
ția internațională, politica externă 

. a celor două țări și la dezvoltarea 
relațiilor bilaterale. Erich Ho-

I necker a relevat eforturile R.D.G. 
pentru apărarea păcii, eliminarea

I pericolului unui război nuclear și 
| încetarea cursei înarmărilor. La 

rindul său. Wu Xueqian a mențio- 
Inat rolul important al luptei pen

tru pace și securitate în politica 
externă chineză.

IN CADRUL UNEI ÎNTÎLNIRI
| cu șefi ai unor grupări etnice din 

Afganistan, secretarul general al
| C.C. al Partidului Democratic al 

Poporului. Najibullah. a subliniat
1 necesitatea aderării mai active a 
I tuturor naționalităților din Afga

nistan la procesul de înnoire a so
cietății. de construire a unei țări 
înfloritoare. Partidul șl statul, a

I arătat el, fac tot ce depinde de ele 
pentru a asigura egalitatea deplină 
în drepturi pentru toate grupurile

. naționale care participă la con
strucția Afganistanului nou.

DECLARAȚIE. Vorbind în Ca-

Imera Deputatilor. președintele Ita
liei. Francesco Cossiga. a subliniat 
că tara sa acționează pentru „men-

I tinerea păcii între toate popoarele" 
și dorește să ..contribuie la Stabili
zarea echilibrelor in Europa și în

I întreaga lume". în altă ordine de 
idei. Cossiga a sublimat necesitatea 
introducerii de reforme în dome
niul justiției pentru a se depăși

I starea de urgeiită provocată de te
rorism în anii ’70.

MANIFESTAȚII. în capitala chi
liana și în orașul Valparaiso au 

| avut loc mari manifestații ale stu
denților care reclamă democrati-

I zarea țării. Peste 200 de tineri au 
fost arestați. Totodată. în Santia-

* go de Chile s-a anunțat că forțele 
I politice din opoziție au chemat,

pentru zilele de 2 și 3 iulie, la de
clanșarea unei greve generale in 
țară sub semnul necesității unor 

I reforme de ordin politic, economic 
j și social.
, ADUNAREA U.E.O. La Paris au 

început lucrările unei sesiuni de
I patru zile a parlamentarilor din 

țările membre ale Uniunii Europei
I Occidentale (U.E.O.). pe a cărei 
| agendă sint înscrise probleme pri

vind situația din Mediterana. dezar-

I marea si combaterea terorismului 
internațional. Parlamentarul fran
cez Jean Marie Caro a fost reales,

I pentru al treilea an consecutiv, 
președintele Adunării U.E.O.

NEGOCIERI SOVIETO-AMERI-
I CANE. La Geneva a avut loc marți 

ședința grupului pentru problemele 
armamentelor cosmice din cadrul 

. negocierilor sovieto-americane re
feritoare la armamentele nucleare 
si cosmice.

RESTRICȚII. Guvernul ugan- 
dez a instituit restricții de circu
lație în capitala tării și in împre
jurimi. Unități ale armatei și po
litiei au efectuat ample perchezi
ții pentru depistarea unor persoa
ne care dețin ilegal arme și uni
forme militare.

NOUL PRIM-MINISTRU DIN 
BARBADOS, Errol Barrow. și-a 
preluat, luni, în mod oficial func
ția. după ce Partidul Democratic 
Laburist a ieșit victorios in alege
rile legislative de la 28 mai. Intr-o 
declarație făcută cu acest prilej, 
el s-a angajat, intre altele, să pro
moveze o politică de austeritate și 
economii în administrația de stat, 
care să conducă la obținerea unor 
importante resurse financiare,, ne
cesare susținerii programului gu
vernamental de dezvoltare a eco
nomiei naționale.

ȘOMAJ. Creșterea economică nu 
Înseamnă și mai multe locuri de 
muncă, a declarat Kurt Bieden
kopf, președintele Partidului Uniu
nea Creștin Democrată din lahdul 
Renania de Nord-Westfalia, infir- 
mînd, astfel, declarațiile oficiale 
asupra unei posibile reduceri a 
nurpărului de șomeri în cazul 
unei relansări economice. în pre
zent, în R.F. Germania există 
2,5 milioane de persoane in cău
tarea zadarnică a unui loc de 
muncă, iar acest număr este in 
continuă creștere.

COMISIA CONSTITUȚIONALA 
a Filipinelor și-a inceput activita
tea în vederea elaborării unei noi 
legi fundamentale a țării. Mai 
multe rezoluții au fost deja pre
zentate referitor în special la sis
temul politic, tipul de gUvernă- 
mînt, preambulul, principiile și 
politica de stat, drepturile și obli
gațiile cetățenilor.

PREȚUL PETROLULUI. Regele 
Fahd al Arabiei Saudite a estimat 
că prețul petrolului pe piața mon
dială s-ar putea stabili la un pla
fon de 20 dolari barilul. El a 
explicat această opinie prin faptul 
că țările importatoare și-au epui
zat o mare parte din stocurile lor 
de petrol, iar reducerea de pînă 
acum a prețului la țiței a antrenat 
o creștere a consumului. în orice 
caz, a relevat suveranul, saudit, 
așteptăm ca la reuniunea OPEC 
de la 25 iunie de la Brioni (Iu
goslavia) membrii organizației să 
fie „mai rezonabili" atit in ce 
privește producția, cît șl prețul 
petrolului.

A ÎNCETAT DIN VIAȚA, în 
vîrstă de 92 de ani, Dora Russell, 
activă militantă pentru egalitatea 
femeilor cu bărbații, împotriva 
înarmărilor nucleare și pentru 
dezarmare, fostă soție a filozofului 
Bertrand Russell. Ea a sprijinit 
crearea, la sfirșitul anilor ’50, a 
mișcării Campania pentru Dezar
mare Nucleară (C.N.D.) și acțiu
nea in favoarea păcii a femeilor 
britanice, care au protestat la 
baza Greenham Common împo
triva instalării de rachete nucleare 
„Cruise".
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