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RELATĂRI DE LA CORESPONDENȚII „SCINTEII"
Puternic mobilizați de orientările și îndemnurile tovarășului
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din întreaga țară cinstesc împli
nirea a 21 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al partidului cu
noi și remarcabile realizări în toate domeniile. Pretutindeni se acțio
nează cu'energii sporite pentru îndeplinirea exemplară a planului și
angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, pentru realizarea
producției fizice și a celei destinate exportului, pentru creșterea mai
accentuată a productivității muncii, ă eficienței întregii activități. Stau
mărturie și aceste vești primite ieri de la corespondenții „Scînteii",
care se adaugă la cununa de împliniri a țării mereu mai frumoasă,
mai bogată.

2J Dl ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI

EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU
epocă de mărețe înfăptuiri socialiste
Tmbrățișăm, cu justificată minPatria, azi, în momentul împlini
drie, cu intreaga noastră conștiin
rii celor 21 de ani ai noii sale is
ță, cu toată forța noastră de gind
torii — istorie ea însăși de o nouă,
și de suflet, istoria ultimilor 21 de
infinită superioritate — iși face in
ani, epoca celor mai prestigioase
trarea triumfală in viitor, impuîmpliniri și înaintări din multimi
nind atenției lumii întregi armonii
lenara existență a patriei, epocă
le sale industriale moderne, im
inaugurată de cel de-al IX-lea Con
plantate judicios pe intreaga sa su
gres al partidului.
prafață, mobilizînd și punînd în
lucrare toate energiile materiale și
21 de ani...
spirituale. S-a pus, astfel, temelie
Un timp scurt din necurmata
trainică, de neclintit, realei liber
curgere a istoriei. Dat cit de in
tăți, echității sociale, idealuri în
tensă îi este strălucirea, cit de cu
scrise la loc de frunte în marele
tezător se impune această epocă
program de luptă al comuniștilor
viitorului, argumentindu-și, prin
. .
încă de la Întemeierea partidului,
densitatea extraordinară a gran
acum 65'de ani.
dioaselor sale construcții socialiste
Sînt, anii ce au urmat Congresu
și comuniste, prin profunzimea și
lui al IX-lea, anii în care pămincomplexitatea proceselor transfor
tul românesc trăiește, de asemenea,
matoare social-politice și economi
din plin, bucuria marilor recolte
ce, supremul loc de onqare in spa
necunoscute în trecutul destul de
țiul nemuririi istorice. 21 de ani reapropiat, agricultura noastră socia
prezentind, in realitate, un salt ca
listă beneficiind plenar de cele mai
litativ de neegalat prin secolele de
înaintate cuceriri ale științei și
dezvoltare a patriei, conturind, cu
tehnicii agricole. O agricultură in
impresionantă limpezime, relieful
tensivă, in care mecanizarea și chi
măreț al unei opere constructive omizarea au solicitat și solicită țără
riginale de înaltă ținută conferită
nimii cooperatiste, mai ales acum,
de viziunea revoluționară cu care
în etapa noii revoluții agrare, un
a fost concepută și făurită, de în
nou mod de a-și gîndi, de a-și con
drăzneala și forța de pătrundere a
cepe munca și viața.
sensurilor adinei ale devenirii so
Sînt anii în care orașul și
cietății umane. S-a construit febril,
satul românesc au renăscut îh
cu un dinamism impetuos, în epo
întregime, s-au înnoit radical, urca acestor 21 de ani, epocă purtînd,
banîsmul, cu întregul său complex
firesc, numele ilustrului ei creator,
de posibilități materiale și spiri
asigurind măreței opere trăinicie,
tuale, fiind semnul distinctiv al
durabilitate. Indestructibilă durabi
unor transformări calitative,
de
litate în vremurile viitoare, pentru
substanță ale vieții și muncii între
că la temeliile ei se află cele mai
gului nostru popor.
nobile principii de libertate, drep
Sint anii în care, datorită
tate și echitate nutrite cu ardoare
cutezătoarelor obiective ale Pro
de omul acestui pămînt, transfor
gramului comuniștilor, patria și-a
mate în „Epoca Nicolae Ceaușescu"
schimbat și își schimbă in con
în elocventă realitate. O realitate
elocventă, proiectată în acel mij- ■ tinuare, în ritmuri accelerate, în
săși geografia : epocala construcție
loc de iulie 1965 de la înalta tribu
a Canalului Dunăre-Marea Neagră,
nă a celui de-al IX-lea Congres al
partidului, cu realismul marilor op
dincolo’ de principala sa jnțenire. d,e
a
scurta drumul spre mare pentru
țiuni comuniste de libertate și afir
intreaga navigație fluvială, contri
mare multilaterală a personalității
umane muncitoare, creatoare. O re
buie la reinflorirea unei întregi re
giuni altădată aflată la discreția
alitate primind confirmarea supre
tuturor capriciilor naturii; mamă a justeței ei, a clarviziunii cu
rile hidrocentrale electrice „Por
care a fost, concepută prin existen
țile de Fier" I și II au sculptat un
ta ctitoriilor socialiste și comuniste
nou chip unor întinse regiuni ri^^ale timpului nostru.
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conștiința revoluționară
a poporului
Atunci, în vara de neuitat a
anului 1965, se încheia o etapă
importantă a construcției socialis
mului în România : generalizarea
relațiilor socialiste in economie,
In intreaga noastră societate. Dar
istoria avea să consemneze faptul
că acest proces constituia numai
Începutul unei opere vaste, de
mare anvergură, a cărei înfăptuire
ridica — și ridică — probleme
dintre cele mai complexe. Trece
rea desfășurată Ia construcția so
cialismului și comunismului
pe
pămîntul patriei noastre s-a înfăp
tuit pe baza epocalelor hotăriri
adoptate, în iulie 1965, de Congre
sul al IX-lea al Partidului Co
munist Român.
Bilanțul rodnic al acestor 21 de
ani ai „Epocii Nicolae Ceaușescu"
înscrie mărețe înfăptuiri atît pe
planul economiei, științei, învățămîntului și culturii, cit și pe acela
al nivelului de trai.
Acum, după 21 de ani, România
a intrat într-o nouă etapă a dez
voltării sale economico-sociale. La
capătul actualului cincinal va de
veni țară mediu dezvoltată din
punct de vedere economic șl so
cial, iar în deceniul viitor, pină in
anul 2000, va intra în rîndurile ță
rilor dezvoltate ale lumii. Pe ce
ne bazăm ? Desigur, pe dinamis
mul imprimat, de 21 de ani în
coace, progresului multilateral al
patriei.
De peste 65 de ani, partidul
nostru, aflat pe baricadele vieții
și luptei, a insuflat și a condus
marile bătălii revoluționare pen
tru apărarea libertății și indepen
denței naționale, pentru demnitate
și o viață omenească, pentru so
cialism. Iar in tot acest_timp s-a
transformat continuu. Dar cele
mai adinei, cele mai profunde
transformări, din întreaga istorie
a partidului, se înscriu în cronica
epocii de mari înfăptuiri des
chise de Congresul al IX-lea.
Așa cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu, „partidul re
prezintă astăzi centrul vital al în
tregii națiuni, el este conștiința
revoluționară a poporului nostru".
Iar viața, istoria au demonstrat
cu puterea faptelor că la baza
acestei noi realități, caracteristice
pentru partidul nostru comunist,

se află concepția originală, știa
t o v a r ă $ u I u i
ințifică
Nicolae Ceaușescu despre partid,
despre răspunderile și
. rolul lui in
edificarea noii societăți : se află
activitate
revoluțiolaborioasa
tovarășul
nară pe eare
Nicolae Ceaușescu a desfășurat-o
cu inaltă dăruire revoluționară, pe
care o desfășoară in eontinuare
cu exemplar patos militant, pen
tru ca partidul să se întărească nu
meric și calitativ, să devină cu
adevărat un partid de masă, pen
tru a-și dezvolta capacitatea de a
acționa întotdeauna din perspecti
va unei concepții înaintate, științi
fice. de a cunoaște în profunzime
viața, de a înțelege fenomenele
economice, politice și sociale in
esența lor, de a aplica in practică
legile economice, de a avea mereu
în vedere cerințele obiective ale
dezvoltării economico-sociale.
Dar partidul există șl acționea
ză prin oameni. Partidul sînt oa
menii. Conștiința partidului este
conștiința oamenilor. Aceste ade
văruri au fost puternic reliefate
de către secretarul general nl
partidului în toți acești 21 de ani
de 'după Congresul al IX-lea. Iar
recent, în cuvîntările pe care to____________________
.
le-a
varășul
Nicolae Ceaușescu
rostit la plenara din iunie a Co
mitetului Central al partidului șt
la plenara comună a Consiliului
Național al Oamenilor Muncii și
Consiliului Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale, ele și-au
aflat o puternică reafirmare prin
ideea, relevată cu pregnanță, că de
modul în care gîndesc și muncesc
comuniștii, de modul în care gîn
desc și muncesc oamenii depinde
înfăptuirea cutezătoarelor obiective
trasate de partid pentru prezentul
și viitorul patriei.
De fapt, puternica unitate a în
tregului nostru popor în jurul
partidului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
realitate fundamentală a anilor de
după Congresul al IX-lea. este
dovada cea mai concludentă că
munca, viața tuturor oamenilor
țării, întreaga lor existență sînt
profund legate de munca, de viața,
de existența Partidului Comunist
Român.

„PARTIDUL ÎN CONȘTIINȚA
OAMENILOR, OAMENII ÎN LUMINA
POLITICII PARTIDULUI"
este tema dezbaterii pe care o publicăm
IN PAGINA A lll-a

verane Dunării, punîndu-le tn va
loare bogățiile, furnizind, pulsind
noi și noi energii în arterele in
dustriale ale țării; apele munților
de pe intreaga coroană a Carpaților au fost redirijate prin tunele
de sute și sute de kilometri, prin
reamenajări de mare amploare și
concentrate în lacuri de acumula
re care, unele, coboară în trepte
pînă în pragul Dunării.
21 de ani de mîndre ctitorii...
Nu le poți cuprinde amploarea,
măreția, numărul în cuvinte. Le
îmbrățișează istoria fremătătoare a
acestei epoci înălțătoare, epocă a
afirmării puternice a marilor vo
cații constructive , ale poporului
nostru puse în lumină de gîndul și
viziunea revoluționare ale genia
lului fiu al României socialiste, co
munistul Nicolae Ceaușescu. Sem
nătura lui inconfundabilă este să
pată la temelia mîndrelor noastre
ctitorii care, fiecare in parte, con
stituie expresia sintetică a umanis
mului nostru socialist ; pentru că
fiecare în parte este argument
concret, cărămidă de o factură de
osebită a acestui profund umanism
izvorît din scopul suprem al lup
tei partidului : înălțarea omului,
fericirea și libertatea lui, afirma
rea lui multilaterală ca singur cre
ator al propriului destin de liber
tate, de nobilă civilizație socialistă
și comunistă.
Patria de azi o glorificăm șl o
cinstim prin muncă de mereu nouă
calitate, superioară, demonstrind
prin faptă, în orice clipă, profun
dul adevăr conținut in concepția
partidului, a secretarului său gene
ral că socialismul este superior ori cărei orînduiri sociale de pînă
acum.
Patria de azi. cu minunâdinr_ „Epoca
tele ei înfăptuiri
.
„~,,r. .
Nicolae Ceaușescu". îți construiește
certitudinile de’ viitor cu încrede
re și voința nestrămutate de a tra
duce în viață, cu un ceas mai de
vreme, obiectivele
Programului
partidului, ale celui de-al XIH-lea
Congres, obiectivele celui de-al 8-

(Continuare în pag. a V-a)

Desen de Gh. CALARAȘU^

STRATEGIA CREATOARE,

REVOLUȚIONARA A PARTIDULUI

la temelia operei istorice, revoluționare a poporalei
VITALITATEA
SPIRITULUI
CREATOR, REVOLUȚIONAR. Pe
măsura trecerii timpului, locul și ro
lul istoric al Congresului din 1965 al
Partidului Comunist Român iși pro
filează tot mai puternic însemnăta
tea prin prisma teoriei și practicii
edificării noii orînduiri. Spațiul de
istorie străbătut de poporul nostru
în cei 21 de ani poartă încărcătura
plină de semnificații economicosociale și politico-ideologice, națio
nale și internaționale, rezultate din
orientarea către o strategie revoluțio
nară profund înnoitoare. Curajul
rupturii cu șabloane teoretice anchilozante, ce reduceau practica socială
la perimetrul cercului vicios al autoreproducerii după scheme prestabi
lite, dezavuarea practicilor dogma
tice, a vechiului au descătușat gindirea proprie, originală, izvorîtă din
condiții specifice — păgubitor igno
rate pînă atunci — au dat cale li
beră unor soluții noi, valoroase prin
impactul lor cu viața reală, superi
oare prin înscrierea organică în di
namica inerentă și dialectica obiec
tivă a procesului revoluționar, eva
luat lucid și optimist, In concordanță
cu idealurile socialismului și comu
nismului. Acest spirit nou, creator,
deopotrivă receptiv, la perenitatea și
trăinicia principiilor și legilor gene
rale, ca și la exigențele practicii so
ciale imediate, prindea contur în Ra
portul eminamente constructiv, pă
truns de oxigenul argumentelor
vieții, prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Acest spirit nou,
creator și-a afirmat- mereu forța
vitalității prin analizele, generaliză
rile, concluziile și orientările nova
toare, prin demonstrația științifică
incontestabilă; pe scurt, prin concep
ția care a intrat în gîndirea politică
a epocii drept doctrina Ceaușescu.
De la Congresul al IX-lea, în spiri
tul deschis de el, forumurile de
partid ulterioare — congresele, con’ ferințele naționale, plenarele Comi
tetului Central —, dezbaterile demo
cratice din societatea socialistă româ
nească, opera teoretică și politică a
tovarășului Nicolae Ceaușescu repre
zintă principiile socialismului știin
țific în dinamica aplicării lor Ia con
dițiile României, ale dezvoltării
mondiale contemporane. .Vitalitatea
acestui proces rezidă în atitudinea
creatoare și realist-analitică, in con
cordanța teoriei cu fenomenele noi
ale practicii. în recunoașterea des
chisă a caracterului complex și con
tradictoriu al transformărilor econbmico-soclale. în orientarea către
cunoașterea directă și aprecierea lor
revoluționară.
Subliniind unitatea dintre condiții
le vieții materiale și spirituale, func-

*

PRODUCȚII-RECORD. In ampla
întrecere ce se desfășoară in ba
zinul carbonifer Valea Jiului, sub
deviza „Patriei cît mai mult cărbu
ne" — iși începe transmisia cores
pondentul nostru Sabin Cerbu —
numele brigăzii de mineri conduse
de comunistul Ștefan Alba este în
scris la loc de frunte. Omagierea
împlinirii a 21 de ani de la
istoricul Congres al IX-lea al
partidului i-a mobilizat și pe or
tacii acestui destoinic brigadier în
realizarea unor producții-record,
depășindu-și zi de zi sarcinile de
plan. Ei raportează cu mindrie
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, mine
rul de onoare al țării, extragerea
peste prevederi a 30 000 tone căr
bune.
— Model de organizare a mun
cii în abataje, de ordine și disci
plină în fiecare schimb, brigada lui
Ștefan Alba obține rezultate deo
sebite in producție — sublinia
Marcu Boantă, secretarul comite
tului de partid de la întreprinde
rea minieră Petrila. In cincinalul
trecut, harnicii mineri din această
brigadă au extras peste plan 176 000
tone cărbune, ceea ce a constituit
tot un record pentru Valea Jiului.
Hotărîți să transpună exemplar
în viață orientările și sarcinile tra
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
minerii noștri, în rînd cu toți mi
nerii țării, iși vor aduce o contri
buție sporită la îndeplinirea pre
vederilor programului de dezvolta
re a bazei de materii prime și
energetice.
Și minerii de la Rovinari ac
ționează cu forțe sporite, cu elan
patriotic pentru creșterea continuă
a producției de cărbune.
— în acest an — ne spune ingi
nerul Nicolae Bercea,
directorul
întreprinderii miniere Rovinari —
trebuie să extragem 12,5 milioane
tone cărbune și 34 milioane mc de
steril, să creăm toate condițiile
sporirii acestor cantități în anii ce
vin. Pornind de la aceste sarcini
majore, am analizat cu răspundere
posibilitățile tehnice și umane de
: care dispunem în fiecare carieră și
sector, am căutat noi soluții pentru
mai buna organizare a muncii și
folosirea cu randament superior a
utilajelor. De aici a Izvorît și ini
țiativa „în fiecare carieră — linii
tehnologice și echipaje model",
lansată de minerii noștri în cinstea
împlinirii a 2ț de ani de la Con
gresul al IX-Ida al partidului.
In entuziasta întrecere minerească pentru a da țării tot mai
mult cărbune — ne transmite co
respondentul nostru Dumitru Pru
nă — ortacii din brigada condusă
de comunistul Constantin Vlădoianu, de la cariera Gîrla, au excavat
în luna iunie o cantitate-record de
530 000 metri cubi masă minieră,
adică de două ori mai mult decît
se realizează în mod obișnuit cu
excavatoare de același tip.
— Este o datorie de conștiință
pentru noi, cei ce lucrăm azi la
Rovinari — ne spune minerul excavatorist Ion Cucu — să realizăm
recorduri de producție șl de pro
ductivitate. Coincidența face ca în

criteriilor științei, cerințelor, legilor
ția strategică importantă a ideolo
giei socialiste, secretarul general al
obiective, întrunind, tocmai pe acest
temei, o inegalabilă capacitate de
partidului nostru arată că pentru a
da răspunsuri corecte, soluții adec
creație istorică, de înaintare echili
vate fiecăreia și ansamblului com
brată, armonioasă spre trepte calita
tiv superioare de progres.
plexelor probleme generate de dina
mica, uneori neașteptată, a schimbă
Politica Partidului Comunist Român,
rilor Interne și internaționale, „se
Programul său de făurire a socie
cer o cunoaștere adincă a legilor
tății socialiste multilateral dezvoltate
obiective ale dezvoltării economicoși înaintare spre comunism, opera
sociale, o stăpînire temeinică a me
tovarășului Nicolae Ceaușescu se
todei materialist-dialectice de analiză
caracterizează prin abordări teoretice
a fenomenelor sociale, o înțelegere
noi, originale, ca expresie a sintezei
aprofundată a realităților istorice
pe care o realizează în lumina ade
noi, a caracteristicilor economice,
vărurilor generale și condițiilor
politice și sociale ale epocii în care
particulare ale edificării noii orintrăim".
duiri în România, în contextul exis
CONTINUITATEA ȘI COMPLE
tenței sistemului mondial al socia
XITATEA
TRANSFORMĂRILOR
lismului, al coexistenței pașnice a
REVOLUȚIONARE. Spiritul Con . statelor cu sisteme sociale diferite.
gresului al IX-lea al partidului, con
Una dintre aceste abordări se referă
tinuat, dezvoltat și îmbogățit mereu,
la necesitatea efortului propriu, a
puternic reliefat în Programul parti
mobilizării tuturor resurselor mate
dului, în orientările Congresului al
riale și umane, într-o acțiune uni
XIII-lea, în hotărîrile recentei ple
tar coordonată, pentru a învinge
nare a C.C. al P.C.R. — care a jalonat
contradicții și dificultăți inerente —
cursul calitativ nou al cincinalului
materiale sau de altă natură — penactual — pun în lumină concluzia
că în orînduirea socialistă există
Ion VfITRĂN
condiții ca elaborarea și înfăptuirea
politicii să răspundă cît mai deplin
(Continuare in pag. a V-a)

aceste zile să împlinesc și eu 21 de
ani de cind lucrez la Rovinari, timp
în care am crescut o dată cu țara in
epoca , ei de aur. In primele două
decade am excavat suplimentar
peste 100 000 metri cubi. Totodată,
ne-am angajat ca în cinstea zilei
de 23 August să realizăm peste
plan cel puțin 50 000 tone cărbune.
Aflat în mijlocul harnicului co
lectiv de oameni ai muncii de la
Schela de producție petrolieră Ber
ea. județul Buzău, corespondentul
nostru Stelian Chiper ne transmi
te că în această unitate fruntașă
in întrecerea cu unitățile de
profil din țară s-au înregistrat
în aceste zile adevărate recorduri
de producție. Printr-o mobilizare
exemplară a celor 7 brigăzi de pro
ducție și a echipelor de intervenții,
s-a asigurat sporirea cu 10 tone a
producției zilnice de țiței și cu 200
de tone a celei de gaze utilizabile,
în perioada care a trecut din acest
an, principalii indicatori de plan
au fost depășiți cu 17 milioane lei
la producția-marfă și cu 6 694 lei
de persoană
la
productivitatea
muncii, în condițiile reducerii chel
tuielilor totale la 1 000 lei producțierriarfă cu 129 lei și a celor mate
riale cu 84 lei.
— Așa înțelegem noi, petroliștii
buzoieni, să răspundem vibran
telor
chemări
ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu de a munci fără
preget pentru a asigura baza de
materii prime și energetică a' ță
rii — ne spune inginerul Florea
Matei, directorul schelei. Alături
de ceilalți oameni ai muncii bu
zoieni, de întregul popor, vom am
plifica în acest cincinal mărețele
înfăptuiri din anii glorioși care au
trecut de la Congresul al IX-lea al
partidului. Experiența de pină acum și ambiția de a ne situa și în
continuare în fruntea întrecerii so
cialiste ne întăresc convingerea că
ne vom îndeplini întocmai angaja
mentul asumat de a pune la dispo
ziția economiei naționale cantități
de țiței cît mai mari, peste preve
derile planului.
PRODUCTIVITATE
ÎNALTA,
EFICIENTA PE MĂSURĂ. Colec
tivul de la întreprinderea de pa
nouri și tablouri electrice din
Alexandria, ctitorie de frunte in
salba cetăților industriale înălțate
și in județul Teleorman în „Epoca
Nicolae Ceaușescu", înscrie în aceste zile, la panoul de onoare al
întrecerii socialiste, noi și remar
cabile fapte ale muncii și hărni
ciei. Graficul realizărilor „la zi"
indică o depășire a planului la
producția fizică în valoare de aproape 19 milioane lei, reprezentind mijloace de automatizări,
electrotehnice și electronice fabri
cate înainte de termen. La baza
acestui succes — ne anunță cores
pondentul nostru Stan Ștefan — se
află materializarea unor acțiuni și
măsuri din programele de organi
zare și modernizare a proceselor
de producție, care au dus la creș
terea productivității muncij față
de sarcinile de plan cu 4 570 lei
pe fiecare lucrător.
— Aceste realizări, obținute prin

(Continuare în pag. a IV-a)

Din noile construcții ole municipiului Constanța
Foto : S. Cristian

A CONSTRUI
Uneori, rigoarea mate
matică scrie cel mai tul
burător poem...
Spunea tovarășul
Nicolae Ceaușescu la ple
nara din iunie a Comite
tului Central al partidului:
„In cel de-al 8-lea cinci
nal se va realiza un volum
de investiții de circa 1 400
miliarde lei, asigurindu-se
mijloacele necesare dezvol
tării in continuare a for
țelor de producție in mod
armonios. Se vor realiza
mari lucrări energetice,
amenajarea Argeșului pen
tru navigație pe traseul
București — Dunăre, pre
cum și irigații pe circa 2,5
milioane hectare".
Ziua de mîine, deci una
de zbor neîntrerupt, spre
împlinirea monumentale
lor construcții care să îm
podobească pămîntul patriel. Așa cum neîntrerupt

zbor a fost in arcul de is
torie cuprins între iulie
fierbinte al Congresului al
IX-lea al partidului și iulie
prezent. A construi a de
venit în acest răstimp ver
bul luat în stăpînire de
brațele șl mintea unul în
treg popor. Iar a duce mai
departe gîndul, la con
strucția țării peste timp, o
vocație a omului acestui
timp de aură socialistă.
Dar numai a omului acestui timp ?
Oare cioplitorul anonim,
care smulgea piatra din
mușchii
Carpaților
s-o
facă temelie cuibului de
vulturi ai Sarmizegetusei,
nu-și muta el aspirația mai
departe, la felul cum se
va înfățișa urmașilor prin
veac, truda mîinilor sale ?
Sau meșterul fără nume in
istorie care, sub privirile
fulgerate de geniu ale lui

Apolodor, așeza calupurile
de piatră alcătuind la Drobeta superba punte peste
Dunăre, oare nu-și punea
întrebări simțind în fața
măreției lucrului izbutit că
omul are șansa să biruie
timpul prin operă? Ori mă
iastră mină care răsturna
cerul unei singure și unice
țări — a românilor — pe
pereții Voronețului, ori ră
sucea turlele de la Curtea
de Argeș sau Trei Ierarhi,
ori punea putere in cetăți
le lui Iancu de Hunedoara,
Mircea, Ștefan, Vlad, Mihai
nu socotea, în clipa de
răgaz, cită nemurire toarnă
în tot ceea ce înalță ?
Din infinitatea răspunsu
rilor îl alegem pe cel mai
de neclintit : opera.
Opera care rămlne...
Opera-mărturie...
Neîndoios, meseria de
constructor — a cărei vlrstă

nu poate fi decit egală cu
a omului — a cuprins dintotdeauna între marginile
ei un imens orgoliu. La
scara națională la care se
practică astăzi ea înseam
nă, pe lîngă ambiția cute
zătoare de a sfida și con
cura natura, cu formele
inedite, desăvîrșite, și con
vingerea fermă, de cali
tate, potrivit căreia stă în
puterea omului să înge
nuncheze astfel timpul.
Constructorul de azi, călit
la școala atîtor șantiere, a
deslușit ca nimeni altul
izvorul de poezie și de trăi
nicie zăvorit în elementele
fundamentale de construc
ție — beton, piatră, cărămidă, sticlă, oțel. Pentru
el, a construi, azi, cind
atltea se zidesc sub ochii
noștri, cînd atîtea alte zi
diri așteaptă mîna sa cu
har, înseamnă și temeinic

A
meșteșug, dar șl o fărîmă
de geniu, și cutezanță, dar
și calculul armoniilor, și
multă muncă, sub girul
marilor răspunderi, dar si
o neostoită aspirație spre
înalt.
Și mai Înseamnă, mai
presus de orice, o copleși
toare putere. Puterea țăriișantier pe care Congresul
al IX-lea al partidului a
ridicat-o la un nivel fără
‘precedent.
De urjde vine această
poftă de a construi? Aceas
tă forță de a ctitori ? Ce
izvoare miraculoase o de
clanșează ?
întrebări, desigur, retori
ce. Pentru că puterea aceasta nu vine de undeva,
anume. Nu-i nici un dar

Iile TĂNASACHE
(Continuare in pag. a IV-a)
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PARTICIPAREA MASELOR LA CULTURA
- CONCEPT REVOLUȚIONAR, PATRIOTIC
Puterea încrederii
Inaugurind o epocă
de larg acces la ma
rile valori culturale și
spirituale, redate in
chenarul
măreț
al
adevăratei lor dimen
siuni, Congresul
al
IX-lea al P.C.R. a
restituit poporului o
dimensiune
morală,
politică și spirituală
fără de care nu poate
fi închipuit nici un
progres : încrederea in
sine insuși, in forța lui
de creație și de luptă,
în vocația sa con
structivă, în puterea
de a dăinui mindru și
liber în vatra supra
viețuirii sale de-a lun
gul secolelor. Echivalînd cu un act istoric
de restituție a însem
nelor ce definesc mai
bine ca oricare altele
spiritualitatea naționa
lă, acest Congres a pus
bazele unei mari epoci
de creație materială și
spirituală în care forțe
le unite ale tuturor
fiilor săi. ' strînse sub
steagul de luptă și
muncă al partidului,
au dovedit ce este în
stare să făurească, într-un arc de timp re
lativ scurt, o națiune
descătușată si elibera
tă din corsetul rigid al
prejudecăților și îngus
timilor. un popor che
mat să-și construiască
destinul pe linia celor
mai autentice aspirații
și idealuri ale sale, a
unui drum ce venea de
demult, dintr-o istorie
păzită la răscrucea fie
cărui veac de amin
tirea însuflețitoare a
măreței fante a unor
eroi ca Mihai, ori Ște
fan, ori Mircea cel
Mare...
Ește meritul impre
scriptibil
al
secre
tarului
general
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu de
a fi arătat care sînt
căile
adevărate
de
dezvoltare a poporu
lui,
a
națiunii,
a
prezentului și viitoru
lui patriei socialiste,
profund solidare cu
toate cuceririle trecu
tului său, numite răs
picat spre â fi duse

mai departe, îmbogăți
te și înălțate în lumi
na noilor dimensiuni
ale vieții noastre.
Spiritul continuității
istorice stă, astfel, la
temelia zidirilor con
temporane, prin con
știința puternică și de
plină că opera de civi
lizație și de cultură pe
care o făurim se înalță
durabil numai pe locul
nemurit de eforturile
și victoriile înaintași
lor. Nimic trainic nu
se poate ridica ignorînd trecutul, disprețuind ori minimalizînd
ceea ce a ieșit din
mințile și brațele ce
lor ce au trăit îna
intea noastră : iată
una din ideile cardina
le, profund organice
ale concepției științi
fice a secretarului ge
neral
al
partidului
despre făurirea civili
zației și culturii socia
liste.
Fiecare epocă istorică
vine cu felul său pro
priu de a însufleți, re
suscita și pune în lu
crare forțele de creație
ce clocotesc în adîncul
existenței naționale, ce
așteaptă să fie recu
noscute și scoase la lu
mină, chemate să-și gă
sească un nume pe po
triva originalității și
măreției lor : numele
marilor obiective cti
torite în acești ani.
Forța
capabilă
să
înalțe cele mai trai
nice opere de civi
lizație și cultură con
stă și izvorăște din
unitatea
făuritorilor
lor ; nu există monu
ment material și spiri
tual al acestui timp
eroic în care să nu pul
seze inima uriașă a po
porului, în care să nu
se facă simțită cople
șitoarea respirație a
unității națiunii noas
tre în jurul partidului,
al secretarului său ge
neral.
„împreună cu po
porul, pentru popor" —
ideea și chemarea sub
semnul cărora s-au
născut și se nasc va
lorile definitorii ale
culturii noastre socia
liste, idee care dă tu

turor talentelor și energiilor creatoare o
direcție de acțiune și
un criteriu de, partici
pare. Valorile artei, ale
culturii nu sint decora
tive și ornamentale, ci
organice și formative.
Masele înseși au fost
chemate să participe
nemijlocit la făurirea
valorilor culturale in
tr-un proces menit să
cimenteze in zidul ace
leiași construcții spiri
tuale cele mai felurite
talente și aptitudini
creatoare :
Festivalul
național
„Cintarea
României" destinat să
dea forței de crea
ție a poporului nostru
o direcție umanistă și
formativă, să atribuie
înalte virtuți educative
muncii, științei și ar
tei, să se facă expre
sia solidarității politice
și spirituale a tuturor
celor ce muncesc uniți
sub semnul efortului
creator de calitate, ăl
rezultatelor superioare
în producție, în cerce
tare, în activitatea co
tidiană, în viața artis
tică.
Concept larg și gene
ros, pus sub semnul
dezvoltării și adîncirii
calitative a democra
ției socialiste, partici
parea maselor la făuri
rea culturii nu „masifică" gustul și creația,
ci este menită să diver
sifice, la un nivel tot
mai înalt, expresiile
puterii creatoare a po
porului, operele artisti
ce cu un bogat conținut
de idei și cu o reală
capacitate de înrîurire,
de formare a conștiin
ței omului nou. în cel
21 de ani care au trecut
de la Congresul al
IX-lea, asemenea ope
re născute din inima
caldă și sufletul gene
ros ale acestui popor
mărturisesc plenar vi
talitatea lui creatoare
— ea însăși cea mai
strălucită dovadă și cel
mai adînc izvor ai în
crederii în sine însuși,
în viitorul său.

C. STANESCU

OMAGIUL

Chipul
eroilor exemplari
Epocile
de
mari
transformări politice,
sociale, filozofice și
morale sînt deosebit
de generoase pentru
creația artistică, deci
și pentru literatură.
Ele imprimă un suflu
viu și fierbinte inspi
rației, aduc în cîmpul
de interes și observa
ție al artistului fapte
tensiuni
deosebite,
dramatice, elanuri și
frămîntări, înălțări și
prăbușiri, dar mai
ales viețile de atîtea
ori exemplare ale eroilor prinși în furtu
na evenimentelor de
clanșată și dominată
de ei, sau care le
marchează doar pu
ternic destinul.
O astfel de epocă
generoasă s-a deschis
în România prin Con
gresul al IX-lea al
partidului nostru.
Este un fapt una
nim recunoscut că,
prin concepțiile originale și cutezătoare
tovarășului
ale
Nicolae Ceaușescu, li
teratura română a re
intrat în rosturile sale
firești, a dobîndit ori
zonturi noi de gîndire
și sensibilitate, sfărîmînd o serie de dog
me și scheme prefa
bricate, care-i împo
vărau existența, ii în
curcau căile de dez
voltare, îi țineau în
umbră talentele.
Pe
unele din cele mai
mari ale trecutului,
adînc
pătrunse
de
seva istoriei și speci
ficului nostru națio
nal, pe unele din cele
mai înzestrate
ale
prezentului, legate organic de poporul care!'
, le-a adus la lumină
dih'*ădincurile Iui pu-.
rufi generatoare de e-

nergii
și frumusețe,
în nici o epocă anterioară nu s-au ivit
afirmat
și nu s-au
mai multe și mai va
riate talente,
legate
prin toate fibrele de
ființa poporului ro
mân, decît în epoca
inaugurată de Con
gresul al IX-lea, ilu
minată de grija per
manentă a secretaru
lui general al parti
dului, pentru destine
le țării, pentru pro
gresul ei rapid, pen
tru pacea și indepen
dența ei, adică pentru
înseși izvoarele din
care se adapă setea
de frumos a mulțimi
lor, din care emană
impulsurile de crea
ție ale scriitorilor și
artiștilor. Fiindcă, în
centrul acestei griji,
mai presus de gigan
ticele sau sofisticate
le opere tehnice, a
fost așezat omul, fău
ritorul lucid și tenace
al tuturor transformă
rilor cu adevărat re
voluționare, înnoitoa
re în primul rînd în
ființa sa, în capacita
tea sa de gîndire și
înțelegere a fenome
nelor menite să des
partă, ca în geneza
primordială, apele de
uscat, ideile vechi, re
trograde, de cele noi,
capabile să schimbe
fața lumii. O lume
racordată la marea și
originala
experiență
pe care a adus-o so
cialismul în istoria umanității,
la
toate
strălucirile și umbrele, bucuriile și tensiunile, elanurile și pericolele acestui ultim
ve^c
sffrșit al mileniului
II. O lume în care
omul făuritor - al tu

turor cutezanțelor ge
niului său este con
fruntat și cu riscul de
a pierde din mină frinele propriei opere,
de a se vedea Ia mar
ginea prăpastie! nu
cleare, a autodistru
gerii planetare.
Tot mai des, în cuvîntările conducătoru
lui partidului și sta
tului român, revin
semnele preocupărilor
sale statornice pentru
existența omului și a
omenirii, care semni
fică și pentru noi,
scriitorii, ca pentru
toți artiștii, un În
demn și o obligație
de a privi viața direct
în ochi, de a nu ne
lăsa ispitiți și înșelați
de oglinzile iluziilor,
de a vedea esențialul
sub pojghița eveni
mentelor
trecătoare,
de a înțelege și a zu
grăvi chipul oameni
lor adevărați, nu si
lueta himerelor, de a
încerca să aducem în
cărțile noastre psiho
logia eroilor
exem
plari, cu infinitele
nuanțe ale vieții, cu
dimensiunile epopeice
ale operei ce se în
făptuiește în România
de azi.
Este aceasta o mun
că dificilă și ispiti
toare prin noutatea și
frumusețea ei, de o
imensă responsabili
tate estetică și mora
lă, o datorie elemen
tară față de toți cei
care și-au așezat fiin
ța Ia rădăcinile exis
tenței noastre, ale unității și libertății pa
triei, care au dat și
dau istoriei naționale
trăinicia în timp, care-i deschid larg por
țile viitorului.

Son BRAD

In semn
adincă prețuire și nemărginită dragoste față de conducătorul partidului și al țării.
tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de tovarășa Elena Ceaușescu, artiștii plastici au dat in acești ani expresie
plenară sentimentelor cu care patria iși cinstește eroii.
Publicăm două dintre numeroasele mărturii ale vibrantului omagiu adus de țară, de întregul popor.

l.

Moștenirea poporului,
restituită poporului

>
M-am întrebat înainte
de a începe să aștern pe
hîrtie aceste gînduri ce
anume s-ar mai putea
spune astăzi despre unul
din cele mai elocvente fe
nomene ale culturii noas
tre din ultimii douăzeci
și unu de ani : valorifica
rea spiritualității româ
nești clasice? Nu sînt oare
numele reintrate in cir
culația publică prin ediții
științifice, de largă popu
larizare, antologii sau stu
dii de o elocvență ce nu
comportă discuție, nu re
prezintă ele oare tot ceea
ce cultura românească a
dat mai de seamă de-a
lungul secolelor ? Fără în
doială, și nimeni astăzi
n-ar mai contesta această
evidență. Nu se întîmplă,
de ani și ani de zile, un
fenomen pe care l-am pri
vit cu uimire ca acum să
fie considerat ca un fapt
firesc, obișnuit : creșterea
într-o progresie geometrică
a interesului public pentru
această literatură ? Cifre
le, ce nu suferă nici un
fel de comparație nici cu
situația celor mai populari
scriitori interbelici, de
monstrează cu prisosință o
afirmație verificabilă iu
viața noastră de fiecare zi.
Și totuși — paradoxal —
înfățișarea doar în cifre,
date, nume, opere a aces
tei realități ar fi incom
pletă dacă nu am sublinia

că am trăit cu toții nu ca
spectatori impasibili un
proces care nu a fost deloc
simplu, linear și nu s-a
desfășurat de la sine. Se
înrădăcinaseră prea multe
prejudecăți, erau prea ti
ranice obtuzitățile și prea
puternice inerțiile care, nu
o.riată, puteau să frineze
chiar și cele mai riguroase
demonstrații științifice. Se
mai adăugau și alte cir
cumstanțe deloc neglijabi
le : cu cîteva puține, e
drept, strălucite excepții
această operație trebuia
pornită de la început, pen
tru că, experiența s-a for
mat nu în lungi ani de
așteptare meditativă, ci de
lucru nemijlocit, pentru că
nu o dată birocrația ame
nința să curme și cele mai
generoase elanuri. Numai
privind din această per
spectivă a adevărului vom
înțelege deopotrivă ampli
tudinea calitativă a aces
tui proces, semnificația
lui culturală. Pentru că
el nu s-a încheiat și nu
se poate încheia, și voi da
în acest sens un exem
plu : operațiunea desfășu
rată în ultimii șase ani de
retipărire a acelor lucrări
care aparțin nu numai
sferei imaginației, a ex
presiei artistice propriuzise, ci gindirii în toate
componentele ei, de la fi
lozofie la estetică, la isto
riografie sau care îmbră

țișează în viziuni de an
samblu toate domeniile
culturii românești sau as
pecte definitorii ale evo
luției celei de peste ho
tare. S-a vădit prin aceas
tă operațiune, care capătă
un. Ipc din ce în ce mai
însemnat
în
activitatea
nofiștră de reconsiderare,
faptul că spiritul românesc
a fost apt să abordeze în.
formule originale marile
întrebări pe care și le-a
pus omenirea, să sinteti
zeze curente fundamenta
le ale culturii universale
și, în același timp, să des
cifreze prin cercetări ri
guroase specificul istoriei
și culturii naționale. S-a
vădit în același timp și
faptul că publicul larg și
tinăr a validat această
nouă etapă a valorificării
moștenirii noastre cultu
rale dovedind competență,
maturitate intelectuală, o
curiozitate de a ști și de
a cunoaște care ne obligă.
Ajungînd aici aș vrea
să arăt că un bilanț atit
de impresionant prin am
ploarea și dimensiunile lui
calitative, care nu-și află
nici un fel de posibilitate
de comparație cu trecutul,
constituie o etapă dintr-un
proces. Gîndirea profund
științifică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la rolul culturii ro-.
mânești clasice în for
marea trăsăturilor omului
de astăzi, patriot și revo

luționar,
viziunea
larg
cuprinzătoare a secretaru
lui general al partidului
din care emană liniile di
rectoare ale acestei activi
tăți de valorificare a moș
tenirii noastre spirituale,
ne obligă la îndrăzneală
creatoare pe acest tărîm.
Este necesar ca printr-un
program de lungă durată,
temeinic chibzuit, să înce
pem, să continuăm sau să
încheiem toate marile edi
ții critice ale scriitorilor,
gînditorilor, istoricilor noș
tri, să restituim toate ope
rele de valoare, toate mo
numentele creației româ
nești. Va trebui, de ase
menea, să veghem la per
manența tuturor cărților
aparținînd acestui tezaur
clasic in circuitul vieții
noastre, ținind seama de
caracterul lor formativ, de
valoarea lor educativă și
forța lor expresivă ce înriurește toate categoriile
de cititori.
Ceea ce s-a înfăptuit pe
acest tărîm în acești două
zeci și unu de ani repre
zintă chezășia că drumul
către noi împliniri și noi
fructificări creatoare ne
este deschis și că prin
eforturile tuturor celor ce
iubesc acest popor și mi
nunatul său trecut — deci
prin eforturile noastre, ale
tuturor — el va fi din ce
in ce mai rodnic.

Valeriu RAPEANU

Dialog cu cultura lumii

1985 : Imagine din spectacolul omagial consacrat împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R. și zilei de 23 August

Climatul răspunderii, al viziunii înnoitoare
Una dintre ideile ce
străbat opera teoretică a
secretarului general al
partidului cu privire la
dezvoltarea
necontenită
a vieții spirituale și ar
tistice o constituie în
florirea artei românești
pe baza afirmării
ple
nare a diversității de
stiluri și modalități crea
toare, a tuturor talente
lor autentice. Afirmată
plenar in viața noastră
artistică în anii care au
trecut de la Congresul al
IX-lea al partidului, această idee și-a dovedit
marea vitalitate prin in
suși peisajul artei noas
tre contemporane, prin
caracterul multilateral și
diversitatea creației ar
tistice a acestei epoci.
Caracterul unitar
al
multiplelor înfăptuiri pe
tărîmul artei este dat de
atașamentul profund al
creatorilor,
interpreților și esteticienilor la
politica
partidului, la
programul de dezvoltare
economică și socială a pa
triei, consacrat înfloririi
civilizației și culturii pe
vatra străbună, chezășuind libertatea, inde

pendența și progresul
necontenit al
națiunii
noastre. Unitatea de con
ținut, ca trăsătură per
manentă a artei româ
nești contemporane, re
levă necesitatea
înțe
leasă de către toți cei
care își dăruiesc talen
tul și puterea lor de
muncă îmbogățirii pa
trimoniului național cu
valori spirituale, de a
contribui cu
mijloace
specifice la desăvîrșirea
relațiilor de tip nou din
tre membrii
societății
noastre socialiste multi
lateral
dezvoltate,
la
triumful concepției supe
rioare, revoluționare des
pre lume și viață, la cul
tivarea înaltelor idea
luri umaniste, a patrio
tismului fierbinte, a dra
gostei de muncă genera
toare de nobile satis
facții, a voinței neinfrînte de pace și priete
nie cu toate popoarele
lumii pentru salvgarda
rea vieții și civilizației
pe Pămint. Ne apare ast
fel limpede că unitatea
de idei și de conținut afectiv, emoțional pe care
le transmite arta noastră

în toate modalitățile, ge
nurile și stilurile sale
are ca temei imperative
majore ale societății so
cialiste și, de fapt, ale
lumii de azi și de mîine,
conexiunea dintre
artă
și viață constituind o le
gitate perenă, obiectivă.
O calitate nouă, revolu
ționară a artei în con
textul acestei legități pe
rene, obiective o consti
tuie tocmai diversitatea
formelor sale de expre
sie, particularizarea in
finită a opțiunilor și so
luțiilor înnoitoare, pro
fund necesare, dată fiind
pluralitatea de aspecte
ale vieții în permanentă
devenire, ca și varieta
tea inepuizabilă a cate
goriilor sociale și indi
viduale cărora le sint adresate valorile artistice.
Dacă, prin urmare, rea
litatea vieții economice,
politice«.și sociale acțio
nează ca o premisă hotăritoare în direcția spre
care se orientează uni
tar demersul artei, iar
masele de iubitori
ai
frumosului confirmă și
aprobă aceste
valori,
responsabilitatea concre

tizării mesajului artis
tic . revine
creatorilor,
interpreților, esteticieni
lor.
Responsabilitatea
oa
menilor de artă emană
de la înțelegerea sensu
rilor adinei ale istoriei
de luptă a poporului
pentru o viață liberă și
demnă, de la cunoaște
rea semnificației de or
din etic și estetic a eroismului de pe șantie
rele patriei socialiste, a
luptei tuturor
forțelor
progresiste, tuturor per
sonalităților
generoase,
maselor largi pentru o
lume mai bună și mai
dreaptă. Realitățile vi
brante, incandescente ale
epocii de cea mai pu
ternică vocație
crea
toare, denumită cu dra
goste și respect EPOCA
NICOLAE CEAUȘESCU,
oferă oamenilor de artă
resurse majore
pentru
redarea cu fantezie și cu
tezanță a
adevărului
vieții, pentru întruchi
parea infinit nuanțată și
măiestrită a participării
la elaborarea valorilor
de frumos și adevăr cu
care se identifică erois

mul cotidian, perspec
tivele înălțării pe noi
culmi de civilizație so
cialistă a patriei.
Viața și munca po
porului, marile tradiții
ale artei naționale, bo
gatul și originalul fol
clor românesc, cuceririle
artistice clasice și con
temporane pe plan mon
dial, spiritul novator al
creatorilor noștri, rela
țiile subtile și profunde
dintre arte, cu celelalte
domenii ale cunoașterii
umane, cum sînt știința
și tehnica, cu alte disci
pline umaniste, cum este
filozofia — iată izvoa
rele unei arte durabile,
umaniste și patriotice
spre care ne îndeamnă
mereu secretarul general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Sînt
izvoare nesecate pe care,
sorbindu-le, fiecare crea
tor și-a întărit în acești
21 de ani și își întă
rește tot mai pregnant
vocea proprie, ducînd Ia
nașterea operelor viabile,
adevărate, frumoase.

Dr. Vasile TOMESCU

Cînd la marele forum al
comuniștilor români de
acum douăzeci și unu de
ani, istoricul Congres al
IX-lea al P.C.R., noi, toți,
intelectualii și oamenii de
cultură ai acestui pămînt,
ascultam cu profundă emoție și satisfacție cuvin
tele ce defineau rolul înalt
pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu il atri
buia culturii, artei și lite
raturii în formarea omului
nou, am avut sentimen
tul cert că în fața noastră
se deschid orizonturile noi,
revoluționare
ale
unei
mari epoci de creație ori
ginală, patriotică și de
contact larg, democratic cu
tot ceea ce omenirea a du
rat mai de preț de-a lun
gul timpurilor străbătute
de necurmata aspirație
spre frumos, spre înălți
mea spirituală demnă de
numele de om. Cuvintele
secretarului
general
al
partidului exprimau cu
limpezimea de cristal a
marilor idei o concepție
profund constructivă, umanistă și revoluționară
cu privire la locul artei și
culturii în societate, pre
cum și la schimbul mon
dial de valori, menit să
înlesnească o mai bună
cunoaștere a popoarelor :
„Progresul culturii socia
liste se bazează pe cu
noașterea și însușirea a
tot ce are mai înaintat
arta șl cultura mondială,
pe dezvoltarea largă a
schimbului de valori spiri
tuale între popoare. Este
de aceea necesar să fie
intensificate legăturile de
colaborare cu oamenii de
cultură și artă din țările
socialiste, cît și din cele
lalte țări, asigurate condi
ții pentru un contact per
manent cu viața culturală
contemporană, pentru ma
nifestarea tot mai intensă

a țării noastre în concer
tul culturii și artei uni
versale".
Intr-un climat spiritual
favorabil tuturor elanuri
lor și căutărilor creatoare,
în care realitatea, omul
acestui timp constituie iz
voarele perene ale unei
arte patriotice, durabile,
menite să arate lumii
chipul riostru specific, mo
dul de a fi, de a simți și
munci al poporului ro
mân, s-au creat în acești
ani rodnici opere ce se
înscriu în
dimensiunile
largi, generoase, ale uma
nismului de substanță re
voluționară, ce caracteri
zează gîndirea secretarului
general al partidului. In
această' epocă de creație
s-au născut valori care,
alături de monumentele
neperisabile ale artei și
culturii românești dintotdeauna, poartă mesajul
nostru de omenie, pace și
colaborare către toate po
poarele lumii. Arta se
adresează oamenilor de
pretutindeni în limbajul
accesibil și nobil al mari
lor idealuri, al aspirațiilor
spre frumos, spre o exis
tență liberă și demnă. De
aceea, nici o cultură con
știentă de ea însăși, de
trăsăturile ce-i definesc
profilul inconfundabil nu
se poate închide în sine
Însăși fără riscul de a se
sufoca și de a plăti un
greu
tribut provincialis
mului steril, nefertil. Con
gresul al IX-lea al P.C.R.,
viziunea originală, profund
patriotică a secretarului
general al partidului nos
tru au inaugurat o epocă
în care putem privi direct
în ochii altor culturi dovedindu-ne receptivi față de
mesajul oricăror opere pro
gresiste, fără teama că,
așa cum se mai gîndea și
chiar acționa într-o perioa

dă anterioară, vom înceta să
mai fim noi înșine venind
în contact cu ceea ce se
creează, valoros, in alte
părți ale lumii. Adevărul,
rostit încă de la istoricul
Congres al IX-lea de to
varășul Nicolae Ceaușescu,
este că arta națională și
arta universală sînt inse
parabile, exprimă cu ne
cesitate un raport în care
a da altora și a primi de
la alții — desigur, cu spi
rit de discernămint, cu o
judecată proprie în apre
cierea tuturor operelor de
artă — constituie o cerin
ță obiectivă într-o lume
tot mai interdependentă.
Sînt
numeroase date,
fapte și cifre care gr pu
tea ilustra imensa lărgire
a
receptivității
noastre
culturale, spiritul deschis
către alte valori, de pe
toate meridianele lumii ;
am putea aduce în fața
cititorului un impresio
nant număr de acte de
cultură grăitoare prin ele
însele despre efectele apli
cării în viața noastră spi
rituală a ideilor secretaru
lui general al partidului
cu privire la manifestarea
tot mai intensă a țării
noastre, în acești ani, în
concertul culturii și artei
universale. Repertoriul tra
ducerilor
publicate
în
lume, „Index Translatorum“, editat de UNESCO,
de pildă, situează Româ
nia în rîndul marilor tra
ducătoare ale lumii. Cul
tura română a încorporat
în circuitul său viu, spre
folosul maselor de cititori,
marea majoritate a capo
doperelor umanității, de la
creațiile antichității pînă
la expresiile
cele
mai
semnificative ale artei și
literaturii
contemporane,
în același timp, prin crea
țiile și operele tezaurului
nostru, sîntem mesagerii

spiritualității
românești
peste hotare. In ultimii ani,
peste trei mii de cărți re
prezentative au apărut în
o sută de limbi străine,
înlesnind astfel cunoaște
rea mai adincă a chipului
nostru spiritual, a idealu
rilor, aspirațiilor care ani
mă poporul român în edi
ficarea unei patrii noi,
demne, in participarea lui
la făurirea unei lumi mai
bune și mai drepte, o lume
a păcii, a colaborării și
prieteniei între popoare.
Limba română răsună in
multe țări ale lumii, scrii
torii și artiștii români de
azi au primit numeroase
premii și distincții străine,
turneele teatrelor și fi
larmonicilor străbat adesea
lumea intr-un ropot de aplauze — semne indubita
bile ale recunoașterii și
prețuirii de care se bucu
ră azi creativitatea româ
nească, forța spirituală a
poporului, ale cărui energii
creatoare au fost descătu
șate plenar in acești ani
care au trecut de la
Congresul al IX-lea — ani
fără egal în întreaga noas
tră istorie. Iată de ce,
mîndri de ceea ce s-a rea
lizat și hotărîți să dăm
viitorului lumina prefigu
rată de documentele Con
gresului al XIII-lea, de orientările secretarului ge
neral al partidului, aducem
omagiul nostru aceluia cu
care se identifică noul
destin al României so
cialiste, omului de stat a
cărui operă nepieritoare,
menită să dăinuie peste
veacuri și milenii, este
însăși țara noastră de as
tăzi, care pășește cu dem
nitate în rîndul națiunilor
lumii.

Alexandru BĂLĂCI
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21 de ani de la istoricul forum al comuniștilor români din iulie 1965

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

conștiința revoluționară a poporului
Partidul reprezintă centrul vital al întregii nați
uni, el este conștiința revoluționară a poporului nostru,
de la care radiază energiile creatoare ale întregii națiuni
și care luminează calea spre înaltele piscuri ale
civilizației comuniste.
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu erou al națiunii, ctitor
de țară nouă

I

Partidul în conștiința oame
nilor, oamenii in lumina poli
ticii partidului. Această core
lație exprimă esența realităților
de azi, socialiste, ale patriei
noastre. Pentru că însuși țelul
suprem al politicii partidului
nostru comunist il constituie
omul, oamenii, bunăstarea lor
materială
și
spirituală.
11
constituie asigurarea unei noi
calități a muncii și a vie
ții — adevărata bază a unei
condiții umane superioare. Cum
a acționat partidul pe acest tărîm, care ii sînt înfăptuirile,
care sînt proiectele de viitor ?
— iată aspecte asupra cărora
s-au oprit participanții la dez
baterea din pagina de față.
Nicolae Croiloru, secretar al
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. : „Edificarea
noii societăți constituie un
proces legic profund dependent
de modul esențialmente revolu
ționar
în
care
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a conceput,
în toți acești 21 de ani de după
Congresul al IX-lea, rolul și
misiunea partidului în socie
tate. Au fost definite noi ra
porturi între partid și stat, în
tre partid și mase, partidul
afirmîndu-se ca un organism
integrat pe deplin In structura
societății. De la partid emană
gîndirea cutezătoare menită să
asigure transformarea revolu
ționară a societății. Menită să
asigure transformarea revolu
ționară a omului, a conștiinței
lui".
Ion Macovei — muncitor la
întreprinderea de mecanică fină
din București : „Un cadru op
tim de transformare revoluțio
nară a oamenilor s-au dovedit
a fi uzinele țării. Pentru că
ele însele au cunoscut puter
nice și profunde transformări.
Cînd am venit eu în întreprin
derea de mecanică fină din
București, în anul 1969, această
unitate industrială era prea pu
țin importantă. Atelierele erau
vechi, strimte și întunecoase.
Lucram cu utilaje modeste,
multe chiar rudimentare. Dar
țara pășise pe făgașul indus
trializării, al modernizării in
dustriei. Uzina noastră a fost
cuprinsă și ea în acest proces
înnoitor. Aș putea spune că i
s-a acordat chiar o atenție deo
sebită. Pentru că o atenție deo
sebită s-a acordat tuturor ra
murilor de vîrf, care pot să
asigure,
prin
complexitatea
muncii, o valorificare superioa
ră
a
resurselor
materiale,
iar mecanica fină este o
astfel de ramură. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a vizitat de
mai multe ori uzina noastră.
Ne-a cerut să ne integrăm în
direcțiile în care evoluează lu
mea contemporană, să ne intrecem cu lumea. Și ne-a spus că
putem mai mult, că trebuie să
înfăptuim mai mult. Am re
construit halele de producție.
Au fost schimbate utilajele, au
fost introduse mașini noi, din
tre cele mai moderne. Am în
vățat să lucrăm cu aceste ma
șini, să obținem un randament
tot mai ridicat. Am învățat să
realizăm produse de calitate
superioară.
Acum
rezolvăm
probleme în fața cărora, cu nu
mai cinci ani în urmă, am fi
spus că este imposibil să le pu
tem soluționa. S-au schimbat
mentalitățile.
S-au schimbat
oamenii. Nu, nu s-au schimbat
prin forța împrejurărilor, de la
sine, ci toate aceste înnoiri au
favorizat o asemenea schimbare,
iar la baza ei se află un proces
activ, condus de partid. Este
semnificativă, în acest sens.

teza promovată de secretarul
general al partidului, potrivit
căreia depășirea, intr-un ter
men scurt, a stadiului de țară
în curs de dezvoltare necesită
măsuri ferme pe planul moder
nizării și perfecționării econo
miei, dar și pe acela al dezvol
tării științei, învățămintului și
culturii, al formării omului nou“.
Marin Nedea — Erou al Mun
cii Socialiste, președinte al
cooperativei agricole de pro
ducție din Purahi, județul Te
leorman : „Și activitatea des
fășurată in agricultură s-a do
vedit a fi un cadru optim pen
tru transformarea revoluționa
ră a oamenilor. Pentru că și’
agricultura a trecut, în anii de
după Congresul al IX-lea, prin
profunde transformări. Dezvol
tarea industriei s-a dovedit a fi
determinantă pentru dezvolta
rea agriculturii. In plin secol
XX, la Purani, ca pretutindeni
în țară, pămîntul se ara cu plu
gul tras de animale de muncă.
Industrializarea a asigurat mij
loacele necesare pentru meca
nizarea și chimizarea agricultu
rii, pentru deschiderea și dez
voltarea unor ample lucrări de
irigații. In aceste condiții, s-a
trecut la o nouă revoluție agra
ră. O revoluție care se desfă
șoară in domeniul uneltelor de
muncă și al metodelor de mun
că,' dar și în conștiințele oame
nilor. Așa cum a arătat tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al XIII-lea, așa cum a
reafirmat recent, la plenara din
iunie a Comitetului Central al
Partidului Comunist Romârf, ne
revin sarcini mari în agricultu
ră, iar îndeplinirea lor exem
plară presupune un nou mod de
a munci, de a gîndi și de a fi
al omului care lucrează pămintul“.
Nicolae Croitoru : „De fapt,
în toate
domeniile sarcinile
mari ce ne revin în îndeplini
rea obiectivelor pentru actualul
cincinal și pentru viitcfrul de
ceniu presupun un nou mod de
a munci, de a gîndi și de a fi al
oamenilor. Această cerință se
integrează în procesul marilor
transformări pe care partidul,
în toți anii de după Congresul
al
IX-lea,
transformîndu-se
continuu, perfecționîndu-și fără
încetare activitatea, le-a deter
minat la scara întregii societăți,
la nivelul conștiinței oamenilor1*.
Ion Macovei : „Pentru între
gul nostru partid, pentru po
porul român, modelul suprem
de comunist, de revoluționar îl
constituie viața și activitatea to
varășului Nicolae
Ceaușescu.
De mai bine de cinci de
cenii, de cînd a ales ca
lea luptei revoluționare, to
varășul Nicolae Ceaușescu și-a
legat numele de toate marile
acțiuni ale partidului pentru eliberare socială și națională,
pentru edificarea socialismului
în România. Procesul de la
Brașov, din 1936, de la a cărui
desfășurare s-a împlinit nu de
mult o jumătate de secol, ma
rea demonstrație de la 1 Mai
1939, alte numeroase bătălii re
voluționare au conturat puter
nic personalitatea legendară a
eroului comunist pe care istoria
avea să-1 desemneze să con
ducă partidul și țara în epoca
de mărețe înfăptuiri deschisa
de Congresul al IX-lea. Din
1965 încoace, ideile, concepțiile
de esență novatoare, profund re
voluționară, ale
secretarului
general al partidului nostru, ti
tanica sa activitate teoretică și
practică s-au dovedit a fi con
tribuții de o inestimabilă va
loare la Îmbogățirea patrimo
niului socialismului științific**.

Inima veșnic tinără
a României socialiste
Nicolae Croitoru : „De la ac
țiunile cele mai simple, pînă la
cele mai complexe, reușita de
pinde într-o foarte mare mă
sură de încrederea oamenilor
în propriile lor puteri. Cu atit
mai mult progresul unei țări
depinde de oameni, de puterea
lor de muncă, de forța creati
vității lor, de voința lor, de în
crederea în ei înșiși. In zorii
revoluției și construcției socia
liste, imediat după 23 August
1944, apoi în anii următori, mi
lioane de oameni au răspuns
cu abnegație și cu hotărîre che
mării partidului comunist de a
munci pentru a reface țara,
pentru a dezvolta industria și
agricultura, pentru a trece la
transformarea socialistă a eco
nomiei naționale. Au fost ob
ținute, în acești ani, importan
te succese. Dar și-au făcut Ioc
în partid, așa cum a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu, șl
unele concepții potrivit cărora

nu ar fi necesar să dezvoltăm
cercetarea științifică româneas
că, să acordăm prioritate ramu
rilor de vîrf din industrie, pur
tătoare de progres tehnic și
științific, deoarece nu pot fi re
cuperate rămînerile în urmă
față de țările avansate. S-a mai
spus, în primii ani de după eli
berare, că noi nu vom reuși să
realizăm cu țăranii o industrie
la nivel mondial. Privind în
mod critic asemenea concepții
eronate, de la înalta tribună a
celui de-al IX-lea Congres to
varășul Nicolae Ceaușescu a
adresat poporului român însu
ti ețitoarea chemare de a se cu
noaște mai bine pe sine, de
a-și evalua in spirit realist for
țele, capacitatea de muncă, de
a-și valorifica integral energii
le creatoare, pentru ca societa
tea românească să se ridice pe
treptele cele mai de sus ale
progresului și civilizației".

Conf. univ. dr. Emil Păun :
„Ne-am convins cu toții, în acești ani de rodnice împliniri
de după cel de-al IX-lea Con
gres, că țelul suprem al poli
ticii partidului nostru este omul.
O societate construită cu oa
menii, pentru oameni — iată de
viza „Epocii Nicolae Ceaușescu".
Desigur, o societate construită
prin muncă. Pentru că este cert
că marile înfăptuiri ale po
porului nostru, din toți acești 21
de ani, n-ar fi fost posibile fără
mîneci suflecate. Au urmat,
după cel de-al IX-lea Congres,
ani și ani de muncă titanică;
ani și ani de învățătură. -A
munci și a învăța- s-a dovedit
a fi condiția de bază a edifică
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate...**.
...Intrerupem, aici, firul gindurilor exprimate de conf. univ.
dr. Emil Păun. O facem pentru
a suprapune imaginii conturate
din ideile expuse o altă imagine,
a faptelor tării. Să privim, așa
dar, țara în acest moment ani
versar. Să privim țara cu înfăp
tuirile ei numeroase și impre
sionante
din
anii
„Epocii
Nicolae Ceaușescu". Puterea de
muncă, inteligența poporului,
patriotismul său fierbinte, spi
ritul său revoluționar s-au con
cretizat în moderne întreprinderi
industriale, multe dintre ele rivalizînd cu cele mai prestigioa
se din țările dezvoltate din punct
de vedere economic ; în recolte
bogate — obținute de o serie de
unități agricole, care au fost
distinse cu înaltul titlu de „Erou
al Muncii Socialiste" ; în noi lo
cuințe confortabile, în spațioase
edificii pentru știință, învățămint și cultură, pentru ocrotirea
sănătății ; în cercetări științifice
de o deosebită valoare, ce au

adus perfecționări în industrie,
in agricultură, in întreaga acti
vitate economică și socială. Sin*
bogați în astfel de înfăptuiri toți
cei 21 de ani de după Congresul
al IX-lea al partidului. Si nu
poate fi decit mindru un popor
Care in bilanțul său de muncă
a putut să înscrie un moment
atit de măreț cum a fost cel din
26 mai 1984, cind, in prezența
tovarășului Nicolae Ceaușescu și
a tovarășei Elena Ceaușescu, s-a
inaugurat Canalul Dunăre-Marea
Neagră. Pentru că nu un obiec
tiv oarecare a fost dat in folo
sință, ci construcția cea mai im
punătoare din întreaga istorie a
patriei. Așa cum sublinia secre
tarul general al partidului,
„peste secole și milenii această
magistrală va rămine permanent
o mărturie vie a forței și capa
cității creatoare a poporului ro
mân". O astfel de mărturie este
și metroul
bucureștean. Și
Transfăgărășanul. In 21 de ani
ai „Epocii Nicolae Ceaușescu"
s-a construit in România cit
altădată nu s-a putut construi in
20 de secole. Iar toate aceste
epocale edificii, ridicate de po
porul român sub conducerea
partidului său comunist, poartă
pe frontispiciu inscripția: „Con
struit pentru oameni !“.
Emil Păun :
Dacă, azi,
România se mindrește cu o in
dustrie modernă, cu o agricul
tură înaintată, cu edificii impu
nătoare, ce înscriu in memoria
timpului marile prefaceri
din
acești 21 de ani eroici ai unei
noi istorii, este cert că toate
aceste înfăptuiri constituie ca
drul în care se făuresc oameni
noi, o nouă condiție umană. In
același timp, ele sint dependen
te de această nouă construcție
umană".

pentru popor
Ion Bărbieru — secretar al
comitetului de partid din ca
drul întreprinderii de utilaj pe
trolier din Tîrgoviște : „Parti
dul, inima puternică a țării, este
forța conducătoare a societății
noastre socialiste. Activitatea
partidului este judecată după
felul în care se îndeplinesc pro
gramele de dezvoltare economi
că și socială a țării, după mun
ca desfășurată pentru ridicarea
nivelului de cunoștințe științi
fice și culturale al întregului po
por. După modul în care comu
niștii acționează, împreună cu
toți oamenii muncii, pentru în
deplinirea sarcinilor din acest
an și din întregul cincinal. După
capacitatea de mobilizare a for
țelor națiunii în înfăptuirea pro
gramelor menite să asigure tre
cerea României, în acest cinci
nal, la stadiul de țară mediu
dezvoltată, iar în deceniul viitor
la acela de țară multilateral dez
voltată. Desigur, astfel de cri
terii acționează la nivelul între
gului partid, dar și în cadrul
fiecărei organizații. Dacă mă re
fer la organizația noastră de
partid, din întreprinderea
de
utilaj petrolier din Tîrgoviște,
pot spune că ea asigură cadrul
de participare a tuturor comu
niștilor, a membrilor organiza
țiilor de sindicat, de tineret, de
femei, ai Organizației Democra
ției și Unității Socialiste, a în
tregului personal muncitor at;t
la muncă, la îndeplinirea tutu
ror răspunderilor, cît și la con
ducerea întregii activități. Dar
comuniștii, așa cum prevede
Statutul partidului, căruia i s-au
adus perfecționări la Congresul
al XIII-lea, așa cum a indicat
tovarășul Nicolae Ceaușescu, nU
au nici un fel de drepturi in
plus față de ceilalți oameni ai
muncii, nici un fel de privilegii,
nici la nivelul întregii societăți,
nici în întreprindere. Ei au însă
răspunderi în plus, ei sînt o
forță înnoitoare, atît prin mun
ca pe care o desfășoară în pro
cesul de producție, deci prin
exemplul personal pe care îl
dau, cit și prin pregătirea lor
politică și profesională, prin ca
pacitatea lor de a-i face pe toți

ceilalți oameni ai muncii să-și
înțeleagă clar îndatoririle,
de
a-i mobiliza să și le îndeplineas
că. Dacă partidul, așa cum a
subliniat in repetate rinduri
tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu
este nici mai rău, nici mai bun
decit oamenii care il alcătuiesc,
înseamnă că noi toți, în toate
organizațiile, avem rolul de a
contribui la întărirea calitativă
a partidului prin ridicarea cali
tății fiecărui comunist...".
...Partidul sint oamenii. Con
știința partidului este conștiința
oamenilor. In acești 21 de ani ai
„Epocii Nicolae Ceaușescu", în
suși profilul comunistului a
fost redefinit in raport cu noile
cerințe, cu noile exigențe ale
dezvoltării economice și sociale
a țării. Noua concepție despre
calitatea de membru de partid,
care a fost elaborată și dezvol
tată după cel de-al IX-lea Con
gres, se identifică pe deplin cu
un mod revoluționar de viață,
de gindire, de acțiune. La Con
gresul al IX-lea, cind se puneau
bazele acestei noi epoci, cind se
prefigurau amplele deschideri
ale ascensiunii României pe
trepte tot mai inalte de progres
și civilizație, secretarul general
al partidului a subliniat cu lim
pezime și fermitate locul și rolul
comuniștilor in procesul marilor
transformări revoluționare ce
aveau să urmeze. Definirea pro
filului comunistului pornea de
la cerințe simple și firești, dar
absolut necesare t „să fie model
de corectitudine, principialitate
și conduită morală în activitatea
profesională
și
obștească".
Acestor cerințe de temelie
li
s-au adăugat, an de an, altele,
corespunzătoare condițiilor con
crete ale edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate
și ale înaintării patriei spre co
munism. Numărul membrilor de
partid nu depășea, la Congresul
al IX-lea, 1 450 000 de persoane.
Acest număr este, azi, după 21
de ani, mai mult decit dublu,
ridicindu-se la peste 3 550 000.
Transformările structurale au
fost corelate cu importante
schimbări calitative.

Omul-țelul suprem
al politicii partidului
Ion Macovei :
„Comunistul,
fie că este muncitor, fie că este
țăran sau intelectual, fie că în
deplinește o muncă de conduce
re sau este simplu membru de
partid, are răspunderi deosebit
de mari. Aceste răspunderi reies
din documentele de partid, din
indicațiile și orientările date de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
dar și din
„Angajamentul
solemn" pe care il semnează la
intrarea în rîndurile partidului.
Fiecare răspundem de întărirea
calității de membru de partid.
Răspunderile
fiecăruia dintre
noi sint morale, politice, pro
fesionale. în documentele parti
dului nostru se află înscri
să ideea fundamentală că numai
în muncă îl poți cunoaște cu
adevărat pe orn. Și comunistul
tot in procesul muncii, în acti
vitatea concretă pe care o des
fășoară, își afirmă calitățile.
Atitudinea față de muncă, față

de activitatea creatoare devine
determinantă pentru noul pro
fil al comunistului, la fel cum
rezultatele muncii se înscriu ca
principal criteriu al activității
de partid."
Prof. univ. dr. Aurel Negucioiu — rectorul Universității
din Cluj-Napoca :
„Partidul
unește, azi, în îndeplinirea ro
lului său de centru vital al so
cietății, știința cea mai avan
sată și conștiința cea mai îna
intată. Această trăsătură carac
teristică a partidului nos
tru o datorăm tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Ea se îm
pletește strîns
cu umanismul
revoluționar. Umanismul a de
venit, în acești ani ai „Epocii
Nicolae Ceaușescu", o trăsătură
definitorie a politicii partidu
lui. De la actele de politică in
ternă, care sînt subordonate
grijii fâțâ de om, pînă la cele
care privesc politica interna-
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țională, întreaga activitate a
partidului nostru își afirmă
profundul său umanism. în spi
ritul tradițiilor sale de solida
ritate militantă, partidul nostru
își afirmă cu putere rolul său
activ in lupta pentru triumful
cauzei păcii în lume, pentru în
lăturarea inechităților sociale, a
injustiției din relațiile interna
ționale, pentru întronarea în
lume a unei noi ordini econo
mice și politice. Această poli
tică profund umanistă, ilustrînd responsabilitatea
pentru
soarta întregii omeniri, o dato
răm
in
mod
fundamental
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului,
președintele
României, care,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu. poartă pe toate me
ridianele Pămîntului. ca strălu
ciți soli ai României, me
sajul de pace și prietenie
al poporului nostru. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu, prin vasta
sa operă social-politică și prin
activitatea practică pe care o
desfășoară, ce au un puternic
ecou in conștiința umanității,
prin demersurile sale vizionare
și constructive, își aduce o im
portantă contribuție la întărirea
unității forțelor democratice și
progresiste de pretutindeni, a tu
turor popoarelor în lupta pentru
un .viitor mai bun, de pace și
colaborare, pentru victoria idea
lurilor socialismului".
loan S&lăjan — președintele
Tribunalului Suprem al Repu.blicii Socialiste România : „De
sigur, sint multe aspectele ce de

finesc politica umanistă a par
tidului nostru, pe care o dato
răm gindirii și acțiunii revolu
ționare . proprii
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. M-aș referi
cu deosebire la faptul că toate
aceste prefaceri înnoitoare, toate
aceste mărețe înfăptuiri s-au
produs intr-un climat socialpolitic profund înriurit de suflul
novator și dinamizator pe care
secretarul general al partidului
l-a promovat și îl promo
vează în partid, în întrea
ga societate românească. După
Congresul al IX-lea, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a acționat cu
fermitate și intransigență pentru
întărirea legalității socialiste, a
dreptății în partid și în socie
tate, a criticat abuzurile și ne
dreptățile ce s-au produs în pri
mele etape ale edificării noii so
cietăți și a inițiat adoptarea unor
măsuri pentru asigurarea res
pectării neabătute a principiilor
și normelor partinice, a legali
tății socialiste. Partidul a reabi
litat, prin acte de înaltă justiție,
pe toți cei care au
suportat
consecințele unor optici defor
matoare, unor concepții dogma
tice din acei ani. Prin cadrul po
litic creat după Congresul al
IX-lea, prin ampla operă orga
nizatorică a partidului, a secre
tarului său general, au fbst asi
gurate condiții pentru întărirea
democrației socialiste,
peritru
trecerea la o formă superioară
— democrația muncitorească-revoluționară. Toate acestea âu
făcut să crească puternic presti
giul partidului în societate, în

credere* poporului în partid.
Partidul a asigurat toate condi
țiile ca poporul întreg să parti
cipe la elaborarea, adoptarea și
înfăptuirea tuturor, hotărîrilor
de interes național, consultîndu-se în toate împrejurările cu
masele, ceea ce
îndreptățește
afirmația că Partidul Comunist
Român este în mod legitim un
partid al întregului popor".
Dumitru Matală — scriitor ;
„Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a formulat conceptul de «Comu
nist de omenie». Desigur, acest
concept are
la
bază ideea
«omului de omenie» câre se
bucură de respect profund în
rindurile poporului nostru. Fără
îndoială că atit comunistul de
omenie, cît și, în general, omul
de omenie, integrîndu-se imagi
nii omului nou, aduc pe acest
plan morala sănătoasă a tradi
ției populare. Iar modestia este
o caracteristică a acestei mo
rale. Dar ea se împletește, în
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conceptul omului nou, cu o altă
trăsătură, care este cutezanța,
pentru că tot ceea ce a realizat
poporul nostru în anii de după
Congresul al IX-lea, tot ceea ce
și-a propus să înfăptuiască în
viitor implică cutezanța ca o
trăsătură a personalității uma
ne. De altfel, această trăsătură
care apare, în gîndirea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, drept
definitorie pentru
omul nou,
este o cerință a vremii noastre,
dar și o nevoie interioară a
omului erei științifice. Am dat
acest exemplu pentru a ilustra'
un adevăr,
acela
că,
în
concepția
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, omul nou,
ca țel al politicii partidului, al
acțiunii sale educative, ca ne
cesitate obiectivă, se constru
iește nu prin realizarea unor
armonii forțate, ci printr-o ac
tivitate susținută care pornește
de la cerințele corespunzătoa
re firii omului și de la impera
tivele edificării noii societăți".

Partidul in conștiința oamenilor, oamenii in lumina politicii
partidului.

Acum, cînd se împlinesc 21 de ani de la Congresul al IX-lea,
cind in fața poporului nostru se află obiectivele cutezătoare
ale actualului cincinal și ale viitorului deceniu, pînă in anul
2000, această corelație cu adinei semnificații reliefează cu
putere adevărul, propriu anilor „Epocii Nicolae Ceaușescu",
adevăr ce s-a întipărit puternic în conștiința întregului nostru
popor, că țelul suprem al politicii partidului îl constituie
omul ; că lumina călăuzitoare a omului societății noastre este
partidul — catalizatorul marilor energii creatoare ale națiunii
române socialiste.
Pagină realizată de

Adrian VASILESCU
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O CERINȚĂ CARE TREBUIE SĂ MOBILIZEZE IN ACESTE ZILE TOATE FORȚELE DIN AGRICULTURĂ

SECERIȘUL GRÎULUI

F apte
ale vredniciei

— încheiat neîntirziat pe toate suprafețele cultivate!

și abnegației

• Pînă in seara zilei de
18 iulie, griul a fost strins de
pe mai bine de 1,8 milioane
hectare, ceea ce reprezintă 72
la sută din suprafață.

muncitorești

lOTOMM

(Urmare din pag. I)

SUCEAVA

• Vitezele zilnice de lucru
trebuie mult sporite prin orga
nizarea temeinică a muncii și
folosirea la intreaga capaci
tate a combinelor.

• Specialiștii să urmăreas
că permanent starea lanurilor
pentru a putea decide opera
tiv concentrarea forțelor me
canice acolo unde se poate
lucra.
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• Unde condițiile nu per
mit recoltarea mecanică, să se
organizeze secerișul manual al
griului.
• Transportul griului la locu
rile de depozitare și livrările
■a fondul de stat să decurgă
pretutindeni în ritm cu recol
tarea.
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STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI in procente, pe județe, in seara zilei de 18 iulie. (La 19 iulie, județele Brăila
și Călărași au raportat încheierea recoltării griului)

Initiative care sporesc
valoarea timpului

MEHEDINȚI:

In condițiile deosebite din aceste
zile se cere o cit mai bună organi
zare a muncii in cimp, o suprave
ghere permanentă a solelor ocupate
cu griu, pentru ca acolo unde este
posibil să se acționeze cu toate for
țele la recoltare. In unitățile agricole
de pe raza consiliului agroindustrial
Gogoșu, care au în cultură 4 165 hec
tare cu griu, a mai rămas de strins
producția de pe mai mult de ju
mătate din suprafață. Ce măsuri se
întreprind pentru a se evita pier
derile și a se încheia cît mai repede
strîngerea grîului 7
— Cele 60 combine pe care le avem
In dotare — ne spune inginera Mitrana Predescu, președinta consiliului
agroindustrial — au fost repartizate
în așa fel pe unități și ferme, incit
să poată fi folosite cu maximum de
randament. Sint cooperative în con
siliul nostru care au o mare parte
din cultura grîului amplasată pe te
renuri nisipoase. ȘI ettm aceste tere
nuri se zvîntă mâi' repede, combinele
aii fost concentrate cu pHoritate pe
solele respective,- fiind aduse din
unitățile unde acum terenul nu per
mite intrarea
în lan. Specialiștii
aflațl permanent în cîmp stabilesc
precis acele lanuri de griu unde se
poate lucra cu randament cît mai
mare pe fiecare combină.
Cadrele
de conducere de la nivelul consiliu
lui și al unităților au fost repartiza
te pe formații de lucru, întărind ast
fel controlul, intervenind
operativ
atunci cînd apar unele dereglări. Pe
solele pe care nu pot acționa combi
nele au intrat echipe de secerători.
în după-amiaza zilei, cînd s-a re
luat activitatea în cimp, mecanizato
rii de la cooperativa agricolă Balta
Verde se concentraseră cu cele nouă
combine pe ultimele 42 hectare din
cele 680 cultivate cu grîu. Petre Roșianu. inginer-șef al unității, veri
fica atent dacă în paiele din urma
combinelor nu rămin boabe de grîu.
— Cu ceea ce realizăm in această
după-amiază — ne spunea Nicolae
.Condlță, președintele unității — pen
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tru miine ne mai rămin doar citeva
ore de lucru la recoltare. Cum am
reușit să stringem producția de pe
cele 680 hectare in zece zile ? La
combine n-a apărut în acest interval
de timp nici o defecțiune. Aceasta
înseamnă — zicem noi — că s-au
făcut revizii și reparații de calitate.
Avînd tabăra organizată în cîmp in
apropierea solelor cu griu, în zilele
bune de lucru am început recoltarea
la ora 6, cel mai tîrziu la 7 dimi
neața și am lucrat pînă s-a lăsat în
tunericul. Descărcarea combinelor
din mers ne-a permis să cîștigăm
timp prețios și să depășim viteza zil
nică de lucru stabilită inițial.
Pe o parte din solele cu grîu ce
aparțin întreprinderii agricole de
stat Burila Mare, timp de aproape
trei zile nu s-a putut recolta. Cum
s-a procedat ? „Am mutat imediat
combinele în zona Gogoșu, unde sint
terenuri nisipoase și unde, am putut
lucra intens — ne spline ingine
rul Pantelimon Rotaru, directorul
întreprinderii. In funcție de; starea
terenului ne organizăm in așa fel, în
fiecare zi, incit să folosim toate for
țele mecanice de care dispunem, fie
care oră de lucru, pentru a strînge
cit mai repede producția de pe cele
aproape 500 hectare, cite ne-au mai
rămas din cele 1 250 hectare prevă
zute în plan".
Aproape de seară. Ia cooperativa
agricolă Pătulde I, munca era în toi.
Se acționa pe două fronturi. Inginerul-șef al unității, Mircea Babalîc,
supraveghea cele 13 combine care ac
ționau pe o solă de 50 hectare. Ală
turi, pe o altă solă de 20 hectare, în
frunte cu președintele unității. Con
stantin Șchiopu, peste 150 de seceră
tori munceau cu același spor. „Cum
vremea este instabilă — spunea pre
ședintele unității — ne-am gîndit să
procedăm în acest fel pentru a nu
pierde din producție și a strînge in
cursul zilei de azi griul de pe ulti
mele 70 hectare".

Virqiliu TATARU

corespondentul „Scînteii"

bacău:

Unde nu pătrund combinele
intră secerătorii

Deși prin părțile Bacăului plouă
aproape zilnic, mecanizatorii și co
operatorii lucrează cu toate forțele
la strîngerea recoltei de griu. Expe
riența unităților din consiliile agro
industriale Răcăciuni, Traian, Ștefan
cel Mare, Hemeiuș este aplicată în
toate zonele județului. Ca urmare a
măsurilor întreprinse de biroul co
mitetului județean de partid pentru
intensificarea ritmului de lucru, cele
aproape 1 000 combine, balotierele,
mijloacele de transport sint folosite
mai bine, ceea ce a făcut ca ritmul
de lucru să crească. Paralel cu re
coltarea grîului, producția este înre
gistrată și transportată în aceeași zi
la bazele de recepție.
Am urmărit la fața locului cum
se desfășoară lucrările în consiliul
agroindustrial Traian, unul din cele
mai mari din județ. Pe Șesul Morii,
din comuna Negri, 13 combine, or
ganizate în patru formații, lucrau din
plin- Inginerul-șef al unității; Vasile
Abuligesei, a ținut să precizeze : „Ne
grăbim cu strîngerea recoltei de pe
această solă pentru cfc in urma ploilor au năpădit buruienile. Am reglat
mașinile in așa fel incit să nu se
înece și funcționează numai cu ju
mătate de masă. Pină seara încheiem
aici și de miine ne mutăm la Vladnic, pe ultima sută de hectare". Tra
ian Munteanu, președintele coopera
tivei, era nemulțumit că din cele cinci
balotiere două erau defecte și, .ca
atare, ritmul la eliberarea de paie a
terenului nu era cel dorit. „I-am che
mat de nenumărate ori pe cei de la
S.M.A. să le repare — ne explică
președintele — dar mi se spune me
reu că nu au piese de schimb". De
altminteri, eliberarea de paie a te
renului in același timp cu recoltarea
constituie o problemă și pentru alte
unități din județ. Lipsa unor piese
de schimb pentru balotiere, de sîrmă și sfoară pentru legat face ca în
unele cooperative agricole din con
siliile agroindustriale Hemeiuș, Sascut, Podu Turcului, paiele să fie lă
sate pe cimp.

Continuîndu-ne raidul în consiliul
agroindustrial Traian, am poposit și
la cooperativa agricolă din Dămienești. Aici munca eră bine organi
zată. Toate cele șapte combine lu
crau cu toate că ploua mărunt. „Soiul
acesta — Fundulea 29 — este bine
copt și se bate complet, chiar dacă-i
puțin mai jilav" — ne explică inginerul-șef, Vasile Borș. Combinerii
Ilie Dolhescu, Vasile Arva, Carol
Oros, Nicolae Baciu și ceilalți re
glează mașinile în funcție de confi
gurația terenului, lăsind masa jos,
pentru a tăia griul cît mal aproape
de pămint. „De miine. după ce în
cheiem la Dămienești, transferăm
combinele la Odobești, unde mai sint
de recoltat 400 hectare cu griu — ne
spune tovarășul Vasile Tudose, pre
ședintele consiliului agroindustrial.
Și tot de miine transferăm și forma
țiile de lucru de la Buhoci la Tra
ian".
Acolo unde nu pătrund combinele
intră secerătorii. Se procedează așa
îrr cooperativele agricole din consi
liile agroindustriale Traian, Podu
Turcului și Izvoru Berheciului. La
Răchitoasa, bunăoară, zeci și zeci de
oameni secerau griul de pe 160 hec
tare, unde combinele de pantă nu
puteau intra. „Lucrăm cu grijă, pen
tru a nu se scutura spicele — spune
primarul comunei, Ion Galița. Treie
ratul se face staționar, iar producția
este transportată în aceeași zi la baza
de recepție".
Se muncește intens la strîngerea
recoltei și în consiliile agroindustria
le Dealu Morii, Sascut, Parincea. Ca
urmare, pînă in seara zilei de vineri
18 iulie, în județul Bacău recolta
de griu a fost strînsă și pusă la
adăpost de pe 39 567 hectare, ceea
ce reprezintă 76 la sută din supra
fața cultivată. Acțiunea trebuie însă
intensificată îndeosebi în consiliile
agroindustriale Moinești. Filipești,
Podu Turcului, ale căror realizări
sint sub media județului.

Gheorqhe BALTA

corespondentul „Scînteii"

ÎNVĂȚĂMINTE VALOROASE DIN EXPERIENȚĂ FRUNTAȘILOR IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Bunele rezultate se obțin prin înaltă
disciplină și răspundere în muncă
Colectivul Întreprinderii „Electro
centrale" Porțile de Fier a fost dis
tins pentru a doua oară cu inaltul
titlu de Erou ai Muncii Socialiste,
ca urmare a faptului că timp de
cinci ani consecutiv a ocupat locul I
pe țară in marea întrecere socia
listă. Ultimul an din cincinalul
1981—1985 s-a incheiat aici cu rezul
tate deosebite in activitatea de pro
ducție.
— La toți indicatorii de plan —
ne preciza inginerul Arcadie Vreme,
directorul adjunct tehnic și de pro
ducție — am înregistrat depășiri
substanțiale. Astfel, s-au produs
peste plan 412 milioane kWh energie
electrică, iar graficul de putere a
fost îndeplinit in proporție de 109,71
la sută.
— Care considerați că sint princi
palii factori care au asigurat aceste
realizări T
— In primul rînd — spunem noi
— un rol hotărîtor in realizarea rit
mică și depășirea, lună de lună, a
sarcinilor de producție l-au avut și
ÎI au in continuare disciplina, răs
punderea in muncă ale întregului nos
tru colectiv. Intr-o asemenea între
prindere modernă, cum este cea in
care lucrăm, activitatea de zi și
noapte trebuie să se desfășoare după
un program riguros, de la care nu
se poate admite nici cea mai mică
abatere. Și acest climat de muncă
ordonată, de angajare deplină a fie
cărui om — indiferent de locul unde
muncește și meseria pe care o prac
tică — s-a format și se menține, de
oarece toți conducătorii locurilor de
muncă sint comuniști cu experiență,
oameni cu inițiativă, cu autoritate,
care știu și reușesc să creeze o pu
ternică și permanentă emulație în
rindul muncitorilor și specialiștilor.
Altfel spus, tuturor li se cere să con
tribuie la găsirea unor noi soluții
tehnice pentru creșterea producției
de energie electrică. Ca urmare a
finalizării unor studii elaborate de
colectivul nostru in colaborare cu
alte institute de specialitate din țară,
am reușit să creștem capacitatea in
stalată a hidroagregatelor, sporind pe
fiecare grup puterea cu 20 MW. Tot
specialiștii noștri au rezolvat — cu
bune rezultate — și o altă proble

La întreprinderea „Electrocentrale" Porțile de Fier

mă, pe care au studiat-o și aprofun
dat-o temeinic. Bunăoară, încă (țin
cursul anului trecut, noi am trecut
la funcționarea in regim experimen
tai cu cote mai mari, in funcție de
debitul Dunării, ceea ce ne permite
să obținem, și pe această cale, o
producție suplimentară de energie
electrică de peste 100 milioane kWh
anual. Și pentru că ne-am convins
că putem pune mai deplin, mai efi
cient in valoare potențialul Dunării,
am trecut, tot ca rod al gindirii spe
cialiștilor și muncitorilor noștri și
al colaborării cu institute de specia
litate, la programarea funcționării
centralei utilizind tehnica de calcul
modernă. Calculatorul a intrat deja
în practica noastră cotidiană. Pe
baza prognozelor pe care le urmă
rim riguros reușim să fundamentăm
programe de funcționare care ne

permit să realizăm niveluri tot mai
mari de producție.
— Tn întreprinderea dumneavoas
tră s-a acumulat, după cum știm, o
bună experiență și in privința redu
cerii perioadelor de revizii plani
ficate. Cum procedați ?
— Pregătim din timp aceste lu
crări, ne aprovizionăm din vreme cu
toate materialele necesare. Realizăm
reviziile și reparațiile prevăzute
după un program a cărui îndeplinire
o urmărim riguros pe zile și ore, lucrind în trei schimburi. La aceste lu
crări acționăm numai cu oamenii
care au cea mai mare experiență in
meseriile respective. în 1985, de
exemplu, perioadele de revizie pla
nificate au fost reduse cu 110 zile.
Am reușit în acest fel să mărim
considerabil puterea disponibilă, pe
care dispecerul național a utilizat-o

mai ales In virfurile de consum și
in situații deosebite apărute in
sistem.
— După cum arată bilanțul fiecă
rei luni, dv. reușiți să obțineți și im
portante economii la consumul pro
priu. Ce soluții aplicați ?
— Am realizat o schemă optimă
de funcționare a transformatoarelor
în golurile de sarcină, pe timpul cind
nu sint deversări la baraj. In ace
lași scop, pentru răcirea aerului, am
adoptat o nouă soluție, utilizind
răcitori cu apă, ceea ce ne permite
să obținem zilnic o însemnată eco
nomie de energie electrică. In ca
drul ecluzei procedăm la formarea
unor convoaie de nave cu o capaci
tate mai mare. Reducem astfel atit
numărul ecluzărilor, cît și consumul
de apă, deci și de energie electrică.
Bunele rezultate din activitatea
productivă a anului 1985 — pentru
care colectivul întreprinderii „Elec
trocentrale" Porțile de Fier a primit
înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste" — sint continuate la cote și
mai înalte și în acest an : în tot
cursul primului semestru din 1986,
energeticienii de aici au ocupat în
continuare tot locul I pe țară in în
trecerea socialistă. în fiecare lună
indicatorii de plan au fost cu mult
depășiți. Bunăoară, în șase luni s-au
produs și pulsat suplimentar in sis
temul energetic național 230 mili
oane kWh, în condițiile în care la
consumul propriu s-a realizat o eco
nomie de 550 000 kWh. Energeticienii
și-au propus să sporească cu 20 la
sută productivitatea muncii față de
anul 1985 și, prin finalizarea unor
noi și valoroase soluții tehnice, să
depășească cu cel puțin 50 milioane
kWh angajamentul asumat pe între
gul an în întrecerea socialistă. Prin
fapte demne de muncă, prin înaltă
dăruire și rezultate de excepție în
producție, colectivul întreprinderii
„Electrocentrale" Porțile de Fier este
hotărît — după cum o demonstrează
și succesele din primul semestru al
acestui an — să onoreze înalta apre
ciere ce s-a dat activității sale.

Virqiliu TATARU
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munca responsabilă, plină de dă
ruire a întregului, nostru colectiv
— ne spune inginerul-șef al între
prinderii, Marin Bănescu — se con
stituie in cel mai frumos omagiu
pe care-1 aducem împlinirii a 21
de ani de Ia Congresul al IX-lea
al partidului. In continuare, depu
nem eforturi stăruitoare în direc
ția înnoirii și modernizării produ
selor noastre, care se bucură de
o tot mai largă apreciere atit în
țară, cît și pe piața externă.
Momentele de deplină angajare
revoluționară, de mîndrie patrioti
că pe care le trăiește întregul nos
tru popor in aceste zile, cind se
împlinesc 21 de ani de Ia Congre
sul al IX-lea al partidului, se re
găsesc și în activitatea oamenilor
muncii din cea mai mare „cetate
de foc" a țării — Combinatul si
derurgic Galați.
. — Este firesc să fie astfel — ne
spune Constantin Văduva, secreta
rul comitetului de partid de Ia
uzina oțelării-refractare — intrucît ampla dezvoltare a Combina
tului siderurgic de la Galati este
nemijlocit legată de istoricele hotăriri ale Congresului al IX-lea, de
orientările și indicațiile date de
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ra
portăm cu mîndrie că am elaborat
șarja de oțel care a marcat atin
gerea cifrei de 80 milioane tone
de oțel din momentul intrării în
funcțiune a primei capacități de
producție și pînă astăzi. Un succes
care evidențiază o dată în plus
eforturile deosebite, priceperea și
dăruirea în muncă de care au dat
și dau dovadă oțelarii
gălățeni,
care, de la o etapă la alta, urmind
întocmai îndemnurile tovarășului
Nicolae Ceaușescu, și-au îmbună
tățit continuu activitatea, reușind
să dea țării Cît mai mult oțel de
calitate superioară. An de an, oțe
larii noștri au căutat și au găsit
noi soluții de creștere a produc
tivității muncii. Astfel, în prezent,
a crescut pină la o medie de 550
numărul de șarje de oțel elaborate
pe durata unei campanii la convertizoare, concomitent cu dimi
nuarea substanțială a consumurilor
de materiale, de energie și com
bustibil.
După cum ne informează cores
pondentul nostru Ștefan Dimitriu,
gama de oțeluri elaborate s-a mă
rit și diversificat continuu, în
strînsă legătură cu necesitățile economiei naționale, cu exigențele

partenerilor externi, tn momentul
de față, la Galați se elaborează
peste 300 de mărci de oțeluri de
mare puritate, oțeluri refractare,
oțeluri speciale, oțeluri inalt alia
te, destinate unor industrii ale
tehnicii de virf.
La rindul lor, colectivele din
numeroase unități economice ale
județului Bacău au obținut impor
tante creșteri ale productivității
muncii. Pe seama depășirii acestui
important indicator de eficiență
economică — ne transmite cores
pondentul nostru Gheorghe Baltă
— minerii din bazinul Comănești
au extras peste prevederi și au li
vrat termocentralelor țârii o can
titate de 8 000 tone de cărbune.
Constructorii de utilaj chimic din
Borzești au realizat și livrat bene
ficiarilor, in plus, 180 tone utilaje
tehnologice, iar rafinorii din Dărmănești, depășindu-și productivi
tatea muncii cu 57 400 iei pe fie
care lucrător, au livrat suplimen
tar economiei naționale 18 000 tone
de produse petroliere. Cu impor
tante depășiri la acest indicator se
înscriu și colectivele de muncă de
la întreprinderea de mașini-unelte
și întreprinderea mecanică din Ba
cău, de Ia întreprinderea de elec
trocentrale Borzești și Schela de
foraj Zemeș.
LIVRĂRI IN AVANS LA EX
PORT. în cinstea împlinirii a 21
de ani de la istoricul Congres al
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân, colectivul de la Șantierul
naval din Giurgiu a lansat o nouă
barjă de 1 740 tone, care a fost
predată partenerului extern du o
lună mai devreme.
— Cu aceasta — ne declară in
ginerul Iancu Stelian, directorul
șantierului — numărul navelor con
struite aici de la începutul anului
și predate de noi in avans, atit
pentru necesitățile interne, cit și
pentru export, a ajuns la 15. Este
vorba de nave moderne, de diferite
tipuri și capacități, toate dotate cu
motoare românești.
Corespondentul nostru Ion Ma
nea subliniază faptul că acest bi
lanț al constructorilor de nave din
Giurgiu s-a obținut în principal pe
seama
creșterii
productivității
muncii cu 9 la sută față de
prevederile planului. în prezent,
preocuparea navaliștilor de aici
este îndreptată spre moderni
zarea continuă a proceselor de pro
ducție, pentru realizarea unor nave
competitive, cu un consum redus
de metal și în condiții de calitate
superioară.

Colectivele de oameni ai muncii
de la întreprinderea „Electromureș" din Tirgu Mureș — unitate ale
cărei produse sint solicitate in 24
de țări — raportează îndeplinirea,
înainte de termen, a pianului la
export pe 7 luni din acest an. Avansul de timp cîștigat — ne spu
ne corespondentul nostru Gheorghe
Giurgiu — le va permite oameni
lor muncii de aici să livreze par
tenerilor externi, pînă la finele lu
nii iulie, in plus față de sarcinile
de plan, echipamente electrice
auto, conductori electrici izolați,
produse electrocasnice și electro
nice in valoare de 10 milioane lei.
La baza acestui succes se află
preocuparea statornică pentru crea
rea de fluxuri tehnologice specia
lizate, modernizarea continuă a
produselor și adaptarea rapidă a
acestora la cerințele partenerilor
externi.
Prezent, ieri, în portul Constan
ța, corespondentul nostru George
Mihăescu ne comunică : la cheiuri
se încarcă in numeroase nave ro
mânești și sub diferite pavilioane,
pentru țări de pe toate meridiane
le lumii, o gamă largă de produse
ale industriei românești, intre care
echipamente industriale, produse
chimice, tractoare, autoturisme, la
minate, ciment și multe altele.
Despre succesele obținute in aceste'
zile de muncă avîntatâ ne-a vorbit
tovarășul Andrei Catană, secretarul
comitetului de partid al platformei
portuare :
— Intr-adevăr, în aceste zile, toți
oamenii muncii din unitățile por
tuare raportează adevărate recor
duri. Astfel, media zilnică de tra
fic este superioară cu aproape 1 000
tone față de rezultatele obținute
îri 1985. Ca urmare, de la începu
tul anului și pină in prezent, prin
portul Constanta au fost derulate,
peste prevederile planului. 798 000
tone mărfuri, cel mai mare succes
fiind cel obținut la expedierea
mărfurilor pentru partenerii ex
terni. indicator care este cu 12.8
la sută superior față de prevederi,
în felul acesta, și noi, oamenii
muncii din portul Constanța, răs
pundem prin fapte indicațiilor
date de secretarul general al parti
dului de a acorda prioritate acti
vității de export. în acest scop, am
luat măsuri de organizare științi
fică a producției și extindere a me
todelor moderne de trafic,, care au
permis creșterea
productivității
muncii cu efect direct în reducerea
timpului de staționare a navelor
sub operațiuni.

DE „ZIUA CONSTRUCTORILOR“
„Ziua constructorului"
pe care, potrivit tradiției
o sărbătorim astăzi,
în
penultima duminică
de
iulie,
coincide în chip
fericit cu împlinirea a 21
de ani de la istoricul
Congres al
IX-lea
al
partidului — aniversare
de adincă rezonanță
și
vibrație patriotică pentru
întregul nostru popor.
Asemeni
tuturor oame
nilor
muncii,
întregii
noastre națiuni socialiste,
și
constructorii de pe
marile
șantiere de in
vestiții ale țării aduc, cu
acest emoționant prilej,
un omagiu fierbinte con
ducătorului încercat și
înțelept al partidului și
statului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a
cărui activitate revolu
ționară
sint indisolubil
legate dinamismul fără
precedent, prefacerile cu
adevărat uriașe în toate
domeniile
vieții econo
mice, sociale, politice,
progresele grandioase în
dezvoltarea României pe
calea socialismului.
Sărbătoare a muncii
harnice
și
însuflețite,
„Ziua constructorului" ii
găsește pe
constructori
și montori, pe proiectanții și cercetătorii din
aceste domenii în haine
de lucru,
hotărîți
să
înfăptuiască în condiții
cît mai bune sarcinile în
credințate de partid, de
secretarul său
general.
Potențialul tehnic și ma
terial de care dispun, bo
gata experiență acumu
lată de-a lungul anilor
sint tot
atîtea garanții
trainice că puternicul de

tașament de oameni
ai
muncii din ramura con
strucțiilor va
îndeplini,
integral și în condiții de
înaltă
eficiență, preve
derile mobilizatoare ale
programului de investiții
din acest an, va pune în
funcțiune la termen toa
te obiectivele prevăzute
să producă în 1986, va da
în folosință toate aparta

mentele planificate, con
tribuind pe măsura capa
cității și puterii lor de
muncă la înfăptuirea is
toricelor hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea al
partidului, la dezvoltarea
continuă și multilaterală
a țării.
Felicitîndu-i pe con
structori de ziua lor. toți
oamenii muncii, întregul

nostru popor le adre
sează în aceste clipe săr
bătorești urări de noi
succese în muncă, pe mă
sura timpului pe care-1
trăim, a exigențelor puse
de partid, de secretarul
său general pentru actu
ala etapă de dezvoltare
intensivă a economiei na
ționale.

A CONSTRUI
(Urmare din pag. I)
generos, nici cumpărată pe
nu știu ce piață. Nu-i
deci nici plocon, dar nici
miracol. Ea se află de mult
in noi. Să nu uităm lecțiile
istoriei : atitea valuri fără
căpătii au spart hotarele
continentelor și s-au nă
pustit pină aici, la Dunăre
și Carpați. Ce au lăsat în
urmă aceste maree umane,
împinse unele de altele pe
fața
pămintului ?
Doar
scrum și vintul pustiului.
Oamenii locului, cu rădă
cini fără moarte în aceste
locuri, și-au suflecat minecile, și-au uscat lacrima la
jarul pirjolului și, de fie
care dată, au reluat lucra
rea cu care împodobiseră
pămîntul lor, viata lor de
oameni ai acestui pămint.
Poate că nicăieri ca în această răscruce de vitregii
ale istoriei adevărul, potri
vit căruia s-a construit cu
mistria intr-o mină și cu
sabia în cealaltă n-a fost
atit de des probat de isto
rie. Ultima și poate cea
mai aspră lecție a fost dată
de cel de-a! doilea război
mondial.
Nici
nu s-a
pulverizat bine in neant

ecoul ultimei bubuituri a
cumplitului măcel și țara
întreagă era de acum pre
zentă la datorie, in haină
de constructor. Ținuta de
campanie a ostașului de
pace, care zidește, care își
încearcă astfel, cu uneltele
păcii, șansa nemuririi.
Acum ?
Acum, în acest al optu
lea cincinal, sub sigiliul
destinului liber, comunist,
trebuie să construim pe
pămintul și pentru frumu
sețea țării, să investim du
rabil în viitor, pînă în
1990, nu mai puțin decit
circa 1 400 miliarde lei.
Și astfel, Bucureștiul va
deveni port la Mare. Și
astfel, la zestrea edilitară,
atit de masiv construită
mai ales după Congresul al
IX-lea al partidului, se vor
adăuga alte 750 000 de noi
locuințe. Construim noi po
duri și mine. Șosele și
școli. Mașini și laboratoa
re. Tehnică și case de odih
nă. Noi păminturi pentru
agricultură. Edificii pentru
carte și pentru desăvirșirea
noastră spirituală.
în aceste circumstanțe,
de răspunderi și anvergura

desfășurării, verbul a con
strui nu poate fi slujit decît de meseria cu „foc
continuu" a constructoru
lui. Constructor de case.
De fabrici. De energie.
De recoltă mai bogată. De
știință și cultură. De viața
mai bună. De țară aflată
spe comunism în zbor.
Neindoios, exista o mare
și răscolitoare cantitate de
romantism in această pro
fesie. Romantism care își
trage seva din văpaia pri
melor șantiere ale recon
strucției și construcției. Și
de mai departe. Dar are
această meserie, în cuprin
derea ei de azi, o imensă
rigoare. Rigoare ce decurge
firesc din exigențele pre
zentului de construcție. Zi
dim mult și totul vrem să
fie trainic. Să-i dăm du
rată. Zidim mult, și tocmai
pentru că pe acest front al
ofensivei se află o mare
desfășurare de forțe, totul
trebuie socotit, ordonat
matematic, pe calculator.
De la termene cit mâi
scurte, la proporționarea
strictă a fiecărui obiectiv,
în raport cu destinația sa.
De la gospodărirea cu
grijă a resurselor construc

tive Ia tehnologiile aplica
te, in măsură să confere
competitivitate, eficiență.
De la reducerea costurilor
la creșterea accelerată a
productivității.
Sint comandamente ma
jore puse de prezentul
cincinal — al dezvoltării
economice intensive — și
acestei meserii. Profesie în
care se află cuprinsă o
bună parte a forței de
muncă a României contem
porane. Lucru de la sine
înțeles. Din mîinile con
structorului s-a născut, în
totdeauna, viitorul. Ceea ce
el a zidit azi
a primit
automat certificat de exis
tență pentru viitor. Iar
acum, în spațiul anilor
'90, și mai 'departe, profe
sia de constructor trebuie
să pună in lucrare obiecti
vele prezentului cincinal.
Cu romantism, dar și cu
rigoarea marilor răspun
deri.
Cu muncă, dar și cu sta
tornică cutezanță.
Cu meșteșug, dar și cu o
fărimă de geniu.
Și, mai ales, cu îiicredere
în capacitatea de a ctitori
într-un timp al fundamen
talelor ctitorii pentru țară.
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tru a făuri o civilizație nouă, supe
rioară. Se impune astfel atenției,
între altele, concluzia potrivit căreia
în procesul revoluționar drumul de
la principii la practică nu este „gata
făcut", o șosea netedă. Dimpotrivă,
în procesul complex al făuririi și
afirmării sale practice, „socialismul —
cum
arată
tovarășul
Nicolae Ceaușescu — nu este un
marș triumfător, ci un drum de
muncă și luptă revoluționară". Pe
acest drum au fost învinse dificul
tăți, depășite contradicții, unele dintre ele moștenire a trecutului prerevoluționar, asigurîndu-se dezvoltarea continuă, ascendentă a economiei naționale, a științei și culturii.
România socialistă modernă, stat
suveran, liber și independent, este
„fructul" istoric al acțiunii consecvent creatoare a partidului, a capa
cității sale de a sesiza tendințele
evoluției din fiecare domeniu, de a
urma neabătut legitățile progresului.
Deschiderea analitică, novatoare că
tre procesele vieții, conștiința de a
se pomi mereu de la acestea, de la
luarea în considerare a faptelor, de
la înțelegerea necesității de a privi
mereu critic, analitic, adică revoluționar, drumul parcurs constituie su
portul strategic peren al spiritului
creator în revoluția și construcția so
cialistă. Astfel, un principiu de bază
al doctrinei Ceaușescu este acela că
„procesul revoluționar, revoluția so
cialistă continuă și trebuie să se
dezvolte continuu, în conformitate cu
fiecare stadiu istoric — atit in do
meniul forțelor de producție, cit și
al transformărilor structurii socialis
te, al relațiilor de producție și sociale, al conducerii societății, al modului de viață al oamenilor".
MODERNIZAREA FORȚELOR DE
PRODUCȚIE — PIVOT AL ASIGURARII UNEI CALITĂȚI NOI,
SUPERIOARE ÎN TOATE DOME
NIILE. Congresul al IX-lea a revitalizat și așezat pe baze noi, știin
țifice, realiste politica de dezvoltare
accelerată și modernizare a forțelor
de producție, a industriei și agriculturii, strategia ultimelor două dece
nii pornind mereu de la rolul esen
țial, fundamental al muncii produc
tive, de la funcția acesteia de factor
determinant al schimbărilor revolu
ționare din societate, în măsură să
„forjeze", să susțină și să îmbogă
țească relevant viața economică și
socială a noii orînduiri, să împli
nească pe plan material — și nu
numai material — vocația sa uma
nistă. Este, în această concepție, o
confirmare și transpunere politică a
tezei filozofice marxiste potrivit că

ajungă la forțe de producție de ase
menea calitate tehnică, eficiență eco
nomică și funcționalitate socialumană îneît să corespundă pe de
plin dezideratului continuității dez
voltării multilaterale și asigurării
unui nivel ridicat de viață materială
și spirituală.
In această privință,
politica partidului are în vedere un
ansamblu de programe concrete pen
tru angajarea consecventă pe calea
unei noi revoluții tehnico-științifice,
a noii revoluții agrare menite să
ducă la modernizarea întregii acti
vități economico-sociale. Ia o nouă
calitate a muncii și vieții.
Consecință directă a cursului dez
voltării multilaterale a noii orîn
duiri, noua calitate presupune res
pectarea in toate domeniile a unor
criterii sau principii cum sînt proporționalitatea, echilibrul, raționali
tatea, eficiența, iar făurirea econo
miei moderne apare ca fiind condi
ționată și condiționînd la rindul său
înflorirea științei, învățămîntului,
culturii, perfecționarea relațiilor de
producție, a cadrului de organizare
socială și conducere politică a socie
tății. Stadiul la care a ajuns econo
mia noastră națională, cerințele în
făptuirii cincinalului 1986—1990 pun
în lumină necesitatea ridicării nive
lului de organizare și conducere, a
intensificării activității politico-ideologice. în acest sens, partidul acordă
atenție nivelului Calitativ al condu
cerii, adîncirii autoconducerii munci
torești, îmbinării armonioase a ini
țiativei, autonomiei și autogestiunii
stimulate de noul mecanism economico-financiar cu exigențele planu
lui național unic, ale fructificării
superioare a sistemului democratic
original și larg cuprinzător făurit
după Congresul al IX-lea. O direc
ție principală de acțiune pentru ri
dicarea nivelului calitativ al condu
cerii o constituie, cum sublinia
recent tovarășul Nicolae Ceaușescu,
participarea mai eficientă a tuturor
cadrelor la activitatea din unitățile
de producție, de muncă, acolo unde
se hotărăște pină la urmă realizarea
planului, se asigură înfăptuirea
practică a liniei stabilite de Congre
sul al XIII-lea al partidului.
Tezaurul de idei și de experiență
acumulate de partid, de întregul
nostru popor, sub egida cursului
novator inaugurat cu peste două
decenii în urmă, vasta operă
teoretică și politică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, activitatea sa
prodigioasă în fruntea partidului și
statului, rolul său hotărîtor, deter
minant în elaborarea și înfăptuirea
politicii interne și externe constituie
chezășia trainică a mersului înainte
al patriei.

reia „dacă împrejurările sociale sînt
acelea care l-au creat pe om“, în
istorie trebuie acționat astfel incit
„împrejurările să devină omenești".
Din această perspectivă, „condiția
umană" apare ca fiind permanent
legată, condiționată de statutul și
destinația producției materiale, adi
că de crearea de valori și bunuri
care să determine efectiv sporirea
avuției naționale, a proprietății so
cialiste. ca temelie a nivelului de ci
vilizație.
O asemenea orientare, transpune
rea ei politică fermă pe calea in
dustrializării și distribuirii armonioa
se a forțelor de producție pe întreg
teritoriul țării își au întruchiparea

în puternica bază materială a
societății socialiste românești, ca
pabilă
să
asigure
—
potrivit
aprecierilor — realizarea obiec
tivelor stabilite de Congresul al
XIII-lea, înaintarea patriei pe trepte
superioare de civilizație materială și
spirituală. „Obiectivul fundamental
al celui de-al 8-lea cincinal — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu la
Plenara C.C. al P.C.R. din luna iunie
a.c. — este trecerea României de la
stadiul de țară în curs de dezvoltare
la stadiul superior, de țară mediu
dezvoltată. Se poate aprecia că
cincinalul 1986—1990 este hotărîtor
pentru realizarea programului parti
dului, astfel incit, in perspectiva
anilor 2000, țara noastră să devină o
țară multilateral dezvoltată, in care
să se afirme cu putere principiile
comuniste de muncă și de viață in
toate domeniile".
Analiza profundă, în spirit știin
țific a actualei perioade de dezvol
tare economico-socială
a dus la
concluzia că, anticipînd viitorul, este
pe deplin posibil ca țara noastră
să-și asigure o economie de înaltă
productivitate, modernizarea proce
selor de producție din industrie și
agricultură urmînd a parcurge trans
formări revoluționare ample. Este
prefigurat astfel stadiul în care să se

EPOCĂ DE MĂREȚE ÎNFĂPTUIRI SOCIALISTE
(Urmare din pag. I)
lea cincinal al devenirii noastre, în
care am și pășit. Sînt obiectivele
mărețe, hotărnicind victoria unei
noi etape istorice in destinul
României — înscrierea el, la fina
lul celui de-al 8-lea . cincinal, in
rindul țărilor cu dezvoltare medie,
iar la sfîrșitul mileniului consem
narea victoriei construcției societă
ții socialiste multilateral dezvolta
te pe pămîntul românesc.
Munca dăruită a muncitorilor,
țăranilor, intelectualilor este legâmintul solemn față de partid, față
de secretarul său general, că vom
face totul ca această operă socia
listă și comunistă, gindită în deta
liu de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
să capete trăinicia veșniciei.
Munca dăruită a muncitorilor,
țăranilor, intelectualilor este ex
presia ardentului nostru patrio
tism, expresia recunoștinței pro

funde față de încrederea nestrămu
tată a tovarășului Nicolae Ceaușescu
in capacitatea întregului nostru
popor de a traduce în viață ideile
invincibile ale socialismului.
Ea, munca dăruită a întregului
nostru popor, conferă patriei forță
nelimitată, o impune în concertul
popoarelor, fiind argumentul su
prem, creator al prestigioaselor
inițiative și. acțiuni de pace și co
laborare internațională desfășurate
neobosit, cu energie clocotitoaro
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
21 de ani de la Congresul al IXlea al partidului.
O epocă de intensă lumină, cea
mai înfloritoare epocă de luptă și
construcție revoluționare din în
treaga biografie eroică a Partidului
Comunist Român, de Ia a cărui
făurire am sărbătorit, la începu
tul lui mal, al 65-lea an.
înajtă
cinstire,
fierbinte și
adine
omagiu
tovarășului

Nicolae
Ceaușescu,
înflăcăratul
conducător al partidului și statului,
mereu prezent, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu în mijlocul
poporului, acolo unde se elaborează
și se decide devenirea neîncetată a
țării I în acest Înalt moment ani
versai»; Un -unic gînd animă puter
nic întregul nostru popor, ii dă tă
rie, fermitate și încredere nestră
mutată în viitor : gîndul că prin
faptele lui de muncă tot mai rod
nice, tot mai cutezătoare, unitatea
în jurul partidului său comunist, al
secretarului său general, urmînd
neabătut ideile-forță ale celui de-al
IX-lea
Congres, capătă tăria
granitului, făurește aripi și mai
viguroase afirmării vocației sale
constructive, de pace și colaborare
cu toate popoarele lumii, conferind
noi și puternice certitudini împli
nirii visului său de aur — comu
nismul, pe pămîntul
românesc.

Cu prilejul celei de-a XXXIII-a
aniversări a Zilei insurecției națio
nale cubaneze, la cooperativa agri
colă de producție „Prietenia româno-cubaneză“ din Drăgănești-Vlașca,
județul Teleorman, a avut loc, sîmbătă, o adunare festivă.
Au participat reprezentanți ai
Uniunii Naționale a Cooperativelor
Agricole de Producție, ai organelor
locale de partid și de stat, locuitori
ai comunei.
Erau prezențî Juan Cardenas, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al
Republicii Cuba la București, și
membri ai ambasadei.
In cadrul
adunării
au luat
euvîntul Alexandru Ogrinja, vice
președinte al C.A.P. din localitate,
și Marta Valdes, secretar al Amba

IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE
A CĂRBUNELUI
Locul I : întreprinderea minieră
Voivozi, județul Bihor, cu 1 170,3
puncte.
Locul II : întreprinderea minieră
Paroșenl, județul Hunedoara, cu
993,3 puncte.
Locul III : Mina Filipeștii de
Pădure, județul Prahova, cu 778,8
puncte.
ÎN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electrocentrale „Porțile de Fier", județul
Mehedinți, cu 563,8 puncte.
Locul II : întreprinderea electrocentrale Rîmnicu Vîlcea, cu 502,1
puncte.
Locul III: întreprinderea electrocentrale Curtea de Argeș, cu 484,5
puncte.
IN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR
DE TRACTOARE
. ȘI MAȘINI AGRICOLE,
AUTOCAMIOANE ȘI TURISME,
RULMENȚI ȘI ORGANE
DE ASAMBLARE
Locul I : întreprinderea de gar
nituri de frină și etanșare Rîmnicu
Sărat, județul Buzău, cu 733,4
puncte.
Locul II : întreprinderea meca
nică Băilești, județul Dolj, cu 730,2
puncte.
Locul III : întreprinderea de scu
le, dispozitive și verificatoare auto

BăCAU. A fost deschisă, In ca
drul Festivalului național „Cîntarea
României",
la
Galeriile
„Arta" din Bacău, o amplă expozi
ție de artă plastică. Lucrările de
pictură și grafică, semnate de mem
brii filialei Uniunii artiștilor plas
tici din localitate și profesori de
desen din județ, redau mărețele
transformări care au avut loc pe
meleagurile cuprinse între Bistrița,
Trotuș și Șiret in anii socialismu
lui, îndeosebi In perioada care a

Costești,
puncte.

județul

Argeș, cu 487,8

Locul II : întreprinderea chimică
Turda, județul Cluj, cu 786,7
puncte.
Locul III : Combinatul chimic
Rîmnicu Vîlcea, cu 448,6 puncte.
ÎN INDUSTRIA
EXPLOATĂRII LEMNULUI
Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare șl transport Rimnicu Vilcea, cu 974,1 puncte.
Locul II : întreprinderea fores

Panoul fruntașilor pe primele 6 luni
IN INDUSTRIA ELECTRONICA
Șl TEHNICA DE CALCUL,
ECHIPAMENTE
DE TELECOMUNICAȚII
ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea „Steaua
electrică" — Fieni, județul Dîmbo
vița, cu 881,9 puncte.
Locul II : întreprinderea de piess
radio și' semiconductor! Băneasa,
cu 812,3 puncte.
Locul III : întreprinderea de feri
te Urziceni, județul Ialomița, cu
804,7 puncte.
IN INDUSTRIA PETROCHIMICA
— SUBRAMURA RAFINĂRII
ȘI PETROCHIMIE
Locul I : întreprinderea de bloproteine Curtea de Argeș, cu 828,7
puncte.
Locul II : întreprinderea Rafină
ria „Crișana" Suplacu de Barcău,
județul Bihor, cu 666,3 puncte.
,
Locul III : întreprinderea Rafi
năria Brașov, cu 474,8 puncte.
ÎN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE,
PRODUSE ANORGANICE
Locul I ■ întreprinderea chimică
Dudești, București, cu 841,2 puncte.

tieră de exploatare și transport Ba
cău, cu 961,6 puncte.
Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport
Piatra Neamț, cu 917,7 puncte.
IN INDUSTRIA TEXTILA
(BUMBAC)
Locul I : întreprinderea textilă
„11 Iunie" Cisnădie, județul Sibiu,
cu 691,4 puncte.
Locul II : întreprinderea textilă
„Țesătura" Iași, cu 594,1 puncte.
Locul III : întreprinderea textilă
Pitești, cu 581,7 puncte.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA —
SUBRAMURA MORĂRIT.
PANIFICAȚIE
ȘI PRODUSE FĂINOASE
Locul I : întreprinderea de mo
rarii și panificație Bacău, cu 729
puncte.
Locul II : întreprinderea de morărit și panificație Satu Mare, cu
706,1 puncte.
Locul III : întreprinderea de morărit și panificație Dîmbovița, cu
677,9 puncte.

TELEORMAN. Biblioteca jude
țeană din ‘municipiul Alexandria
găzduiește în aceste zile o expo
ziție de cărți social-politice, științi
fice, tehnice, de artă și literatură,
lucrări tipărite în perioada care a
trecut de la Congresul al IX-lea al
partidului. (Stan Ștefan).

terare actuale" s-a întitulat ciclul
de acțiuni organizate de biblioteca
județeană în colaborare cu cenaclul
literar „Panait Istrati" din Brăila
al Uniunii scriitorilor. Timp de trei
zile, dialogul cu cititorii s-a desfă
șurat in colectivele de oameni ai
muncii de la Fabrica de zahăr Ianca. Schela petrolieră Oprișenești șl
stațiunea balneoclimaterică Lacu
Sărat. (Candiano Pricepu tu).

BRAlLA. „Spiritul revoluționar,
criteriu fundamental al creației li

BUZĂU. La Galeriile de artă din
municipiul Buzău s-a deschis o

trecut de la cel de-al IX-lea Con
gres al partidului. (Gheorghe Baltă).

Domnului BELISARIO BETANCOUR CUARTAS

sadei Republicii Cuba la București.
Vorbitorii au subliniat semnificația
evenimentului aniversat și au evi
dențiat realizările dobîndite de po
poarele român și cubanez în dezvol
tarea economico-socială a țărilor lor,
în ridicarea nivelului de trai mate
rial și spiritual, în construcția socia
listă. Totodată,
au
fost relevate
bunele relații de prietenie și colabo
rare dintre partidele, țările și po
poarele noastre, care cunosc o extin
dere și întărire continuă, potrivit
orientărilor și înțelegerilor stabilite
cu prilejul lntîlnirilor și convorbiri
lor româno-cubaneze la cel mai înalt
nivel. în folosul reciproc, al cauzei
generale a socialismului și păcii în
lume.
(Agerpres)

Președintele Republicii Columbia

Oamenii muncii din agricultura
județelor Brăila și Călărași, acționînd
cu înaltă răspundere și dăruire pa
triotică, au încheiat recoltarea griu
lui.
în telegramele adresate cu acest
prilej C.C. al P.C.R.,
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de comitetele județene Brăila și
Călărași ale P.C.R. se subliniază că
mecanizatorii, cooperatorii, toți lu
crătorii ogoarelor consacră acest
succes împlinirii a 21 de ani de la
Congresul al
IX-lea ai P.C.R. în.
prezent, oamenii muncii din agricul
tura acestor județe desfășoară o
susținută activitate pentru eliberarea
operativă a terenurilor de paie și

Cronica

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

însămînțarea culturilor duble, pentru
întreținerea și irigarea culturilor,
strîngerea, transportul și depozitarea
legumelor și fructelor, a plantelor
furajere, acordindu-se, în același
timp, o atenție deosebită realizării
programelor privind dezvoltarea zo
otehniei, apiculturii, sericiculturii și
autoaprovizionării în profil teri
torial.
In telegrame se exprimă angaja
mentul tuturor celor ce își desfășoa
ră activitatea în agricultura celor
două județe de a nu precupeți nici
un efort pentru creșterea permanen
tă a producției, vegetale și anima
liere, adueîndu-și contribuția Ia în
făptuirea obiectivelor noii revoluții
agrare.
(Agerpres)

zilei

La Năvodari, unde In aceste zile
se află in vacanță peste 10 000 do
școlari, ă început Festivalul culturalartistic internațional „Copiii lumii
doresc pacea", organizat de Consiliul
Național al Organizației Pionierilor.
La actuala ediție, care se va desfă
șura pînă la data de 23 iulie, parti
cipă delegații ale copiilor din peste
20 de țări din Europa, Asia, Africa
și America Latină.

înscriindu-se In suita acțiunilor
dedicate Anului Internațional al Pă
cii, festivalul se constituie intr-o
manifestare a dorinței fierbinți a
tinerei generații, a copiilor de pre
tutindeni de a trăi in pace și prie
tenie, de a se bucura de copilărie
într-o lume a colaborării și înțele
gerii; fără arme și războaie.
(Agerpres)

DE LA C. E. C.
Casa de Economii și Consemnațiuni — singura instituție autori
zată să păstreze economiile bănești
personale — oferă populației in
strumente și forme de economisire
care răspund cerințelor și prefe
rințelor sale variate. Astfel, pen
tru economisirea banilor și a
timpului depunătorilor există o
modalitate practică și avantajoa
să : DEPUNERILE PE BAZĂ DE
CONSÎMȚĂMÎNT SCRIS.
Depunătorii care au optat pen
tru această modalitate eficientă de
păstrare și sporire a economiilor
bănești personale beneficiază, pe
lîngă avantajele generale ale eco
nomisirii organizate
prin C.E.C.
(garanția statului asupra depune
rilor ; acordarea de dobinzi ; păs
trarea secretului privind numele
depunătorilor șl ale titularilor,
operațiile efectuate și sumele eco
nomisite de aceștia ; dreptul de a
împuternici alte persoane să dis
pună de sumele păstrate Ia C.E.C. ;
dreptul de a lăsa moștenire su
mele depuse Ia C.E.C. etc.) și
de avantajele specifice care con
stau in principal în :
— evitarea
deplasărilor,
deci
economisirea timpului depunători
lor, deoarece depunerile se efec
tuează la locul de muncă ;
— realizarea unei economisiri
sistematice, cu regularitate și for
marea deprinderii de a economisi
lună de lună în scopul îndeplinirii
unor obiective majore, care nece
sită acumularea unor sume mai
mari de bani.
Dacă doriți
să economisiți pe
bază de consîmțămînt scris este

ÎNTREPRINDERI DE STAT
PENTRU CREȘTEREA
ȘI ÎNGRĂȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul agroindus
trial Timiș, cu 578,5 puncte.
ÎN DOMENIUL
CONSTUCȚIILOR INDUSTRIALE
Locul I : Centrala de antrepriză
generală de construcții București,
cu 643,3 puncte.
Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de montaj utilaj chimic
București, cu 567,4 puncte.
Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale
Craiova, cu 517,3 puncte.
IN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE
— REGIONALE DE CĂI FERATE
Locul I : Regionala de căi ferate
Brașov, cu 466,3 puncte.
Locul II : Regionala de căi fera
te Galați, cu 438,3 puncte.
Locul III : Regionala de căi fera
te Craiova, cu 421,1 puncte.
ÎN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR —
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE
CU AMĂNUNTUL
Locul I s întreprinderea comer
cială de stat mărfuri industriale
Sf. Gheorghe, județul Covasna, cu
327,1 puncte.
Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare
Slatina, cu 296,5 puncte.
Locul III : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Huși, județul
Vaslui, cu 288 puncte.
ÎN DOMENIUL TURISMULUI —
OFICII JUDEȚENE
Locul I : Oficiul județean de tu
rism Brașov, cu 473,2 puncte.
Locul II : Oficiul județean de tu
rism Suceava, cu 431 puncte.
Locul III : Oficiul județean de
turism Alba, cu 408,9 puncte.

CARNET CULTURAL
expoziție de artă populară. Sini
reunite peste 300 de exponate —
costume populare, marame, scoar
țe. ștergare, obiecte de uz casnic
din lemn, ceramică, Împletituri din
răchită — reprezentlnd principalele
zone etnofolclorica ala județului.
(Steltan Chiper),

BOGOTA

Aniversarea Zilet naționale a Columbiei îmi oferă prilejul de a vă
adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de
progres, prosperitate și pace pentru poporul columbian prieten.
Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Columbia, conlucrarea dintre țările noastre pe plan internațional
vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul popoarelor român și co
lumbian, al cauzei destinderii și păcii în lume.

In județele Brăila și Călărași s-a încheiat secerișul

REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Acționind susținut pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan
ce le revin pe acest an, numeroase colective de oameni ai muncii din
industrie, construcții, transporturi, agricultură, din domeniul circulației
mărfurilor și prestărilor de servicii raportează obținerea unor noi și im.-»
portante succese, inscriindu-se in rindul fruntașilor in întrecerea socia
lista.
Pe baza rezultatelor obținute in cele 6 luni, care au trecut din acest
an, și a punctajului general stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți in cri
teriile de organizare a intrecerii, la sfirșitul lunii iunie, pe primele locuri
se situează :

ZIUA NAȚIONALĂ A COLUMBIEI

Adunare festivă cu prilejul aniversării
Zilei insurecției naționale cubaneze

Poporul columbian
aniversează astăzi îm
plinirea a 176 de ani
de
la
proclamarea
independenței națio
nale.
Ca și alte țări latino-americane,
Co
lumbia se află anga
jată, de cîteva dece
nii, pe drumul unei
accelerate
dezvoltări
economico-sOciale, ur
mărind depășirea de
pendenței
sale
de
cultura cafelei, prin
diversificarea produc
ției
agricole,
prin
valorificarea
șuperi,oară, pe cale indus
trială, a bogățiilor so
lului și subsolului. Această strategie a fa
vorizat
dezvoltarea
unei industrii națio
nale, care a devenit o
opțiune fundamenta
lă pentru Columbia.
Dacă la început in
dustria
columbiană
era concentrată în ju
rul principalelor cen
tre urbane, fiind do
minată de producția
bunurilor de consum,
In cadrul căreia două
sectoare — alimentar
și textil — dețineau
ponderea cea mai în
semnată, in anii din
urmă investițiile au
început să fie orien

tate Intr-o măsură tot
mai mare spre aseme
nea râmuri ca side
rurgia, industria chi
mică, a automobilelor,
cimentului și petrolu
lui, bazate pe valori
ficarea superioară a
resurselor
naționale.
Eforturile de creare
a unei economii di
versificate au impus
modernizarea și re
structurarea sistemu
lui național de trans
porturi. în acest scop
a fost elaborat și pus
In practică un pro
gram național. în ca
drul căruia o atenție
deosebită este acorda
tă refacerii și reorientării rețelei de căi fe
rate, inițial construi-;
tă, ca și în cazul al
tor state de pe con
tinent, nu în funcție
de interesele naționa
le, ci în folosul ma
rilor monopoluri străi
ne care acționau în
zonă. Astfel, se pre
vede construirea de
noi magistrale fero
viare pentru a lega
principalele centre ale
țării, printre care Bo
gota și Santa Maria,
precum
și, orașele
Caii și Medelin.
Poporul român ur
mărește cu interes și

tv

necesar să faceți o cerere scrisă
sau să completați un formular
prin care să solicitați unității unde
sinteți încadrat să vi se depună la
C.E.C., chenzinal sau lunar, suma
pe care doriți s-o economisiți.
Depunerile pe bază de consimțămînt scris se pot efectua, la ale
gere, pe libretul de economii pre
ferat sau în țontul curent perso
nal, beneficiind totodată de avan
tajele pe care Casa de Economii șl
Consemnațiuni le acordă depună
torilor pe aceste instrumente de
economisire,
respectiv
dobinzi
anuale, cîștiguri în bani șl în
obiecte sau excursii.
Sumele consimțite să fie depuse
la C.E.C. sînt înscrise In libretul
de economii, la ghișeul C.E.C. de
la locul de muncă al depunătoru
lui sau la unitatea C.E.C. unde s-a
virat depunerea. In ceea ce. pri
vește înscrierea în contul curent
personal a sumelor virate, aceasta
se efectuează' în mod automat de
unitatea C.E.C. la care este des
chis contul.
Ca urmare a faptului că depune
rile la C.E.C. au caracter strict
voluntar, depunătorii pot majora
sau micșora suma depusă periodic
prin virament, după cum pot să
dispună și anularea conslmțămîntului dat.
Din cele prezentate rezultă In
mod clar că depunerile la locul de
muncă pe bază de consîmțămînt
scris sînt deosebit de eficiente pen
tru fiecare om al muncii, deoare
ce în acest mod practic se reali
zează simultan importante econo
mii bănești și de timp.

11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefllmoteca
de ghiozdan (color). „Vizitatorii”.
Episodul 7
13,40 Din cununa ctnteculul românesc.
Muzică populară
ÎS,00 Album duminical (parțial color)
• Lumina de aur a tinereții.
Muzică ușoară • Laudă limbii ro
mâne. Moment poetic • Intre
aurul ctmpiel *i aurul... electro
nicii. Reportaj • Șlagăre... instru
mentale. Divertisment muzlcal-coregrailc • Cotidianul tn 600 de se
cunde • Lumea minunată a fil
mului
14.15 Imagini, muzică șl dansuri d!n
R. P. Polonă (color)
14,43 Însemne ale unui timp eroic. Ca
ratele inteligenței (color). Repor
taj realizat la Slatina
13,00 Tnchlderea programului
19.00 Telejurnal
19.15 Țara mea az! (colori. Epoca
Ceaușescu. Județul Vrancea tn
anul 65 al partidului
19,55 Clntarea României (color). De pe
marea scenă a țării pe micul

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
Intervalul 20 iulie, ora 21 — 24 iulie, ora
21. In țară : Instabilitatea atmosferică
va fi mai accentuată tn primele zile, cu
deosebire tn regiunile din vestul șl su
dul țării. Cerul va fl variabil, mal mult
noros. Vor cădea ploi ce vor avea șl
caracter de aversă, Însoțite de descăr
cări electrice, exceptind regiunile nordestice, unde fenomenele menționate
anterior se vor producă pe areale

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează:

simpatie
eforturile
poporului
columbian
pentru înaintarea mai
accelerată pe calea
dezvoltării de sine
stătătoare. Spre sa
tisfacția reciprocă, re
lațiile de prietenie și
colaborare româno-columbiene, întemeiate
pe principiile inde
pendenței și suvera
nității naționale, ne
amestecului în trebu
rile interne, egalității
în drepturi și avan
tajului reciproc, cu
nosc o evoluție as
cendentă.
Raporturile de con
lucrare rodnică din
tre România și Co
lumbia au fost pu
ternic impulsionate de
înțelegerile convenite
cu prilejul vizitei oficiale a tovarășului
Nicolae Ceaușescu în
Columbia și al dialo
gului la nivel înalt
româno-columbian de
la București, care au
deschis noi și ample
perspective
raportu
rilor bilaterale. Răspunzînd
intereselor
ambelor țări, dezvol
tarea colaborării prie
tenești dintre Româ
nia și Columbia slu
jește, în același timp,
cauzei păcii și progre
sului In lume.

ecran. Emisiune realizată In cola
borare cu Consiliul Culturii șl
Educației Socialiste și cu Comi
tetul de cultură șl educație socia
listă al județului Vrancea
20,15 Film artistic (color). Familia Polanlecki. Premieră TV. Cu : Anna
Nehrebecka, Andrzej May, , Anna
Milewska, Joanna Witter, Jan En
glert, Czelaw Wollejko, Andrzej
Chrzanowskl. Waldemar Kownacki, Bronislaw Pâwlik, Andrzej
Seweryn.
Regia :
Jan Rybkowsky. Ecranizare după romanul
omonim de Henryk Sienkiewicz
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Luni, 21 Julie
20,00 Telejurnal
20,20 Congresul al IX-lea al P.C.R. —
moment crucial In noua Istorie
a României. Știința — forță nemij
locită de producție. Documentar
20,33 Tezaur folcloric (color)
20.50 Egipt ’83. Documentar (color)
21,10 Omul — la Înălțimea epocii da
aur. Cea mal rodnică perioadă »,
socialismului,tn oglinda ecranuluiromânesc (colbr)
21.50 Telejurnal
22,00 tnchlderea programului
mal strtnse. tn regiunile aud-vestice
cantitățile de apă pot depăși, pe
alocuri, 13 litri pe metrul pătrat tn 24
de ore, Iar condițiile vor fi favorabile
căderilor de grindină. Vlntul va sufla
slab pină la moderat. Temperaturile
minime vor fl cuprinse Intre 10 și 20
de grade, Iar cele maxima tntre 20 șl
30 de grade, Izolat mai ridicate. în
București : Instabilitatea atmosferică
va fi mai pronunțată tn primele zile,
cind cerul va fl mal mult noros șl va
ploua sub formă de aversă. Vlntul va
sufla slab pină la moderat, Tefriperaturlle minime vor oscila tntre îs șl ia
grade. Iar cele maxime tntre 35 șl 29
grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
Campionatele mondiale
de atletism pentru juniori
de la Atena

Venind în Intîmpinarea dorin
țelor exprimate de participant,
in ultima perioadă ș-au între
prins măsuri pentru organizarea
unor trageri menite să amplifice
și să diversifice gama de ciștiguri acordate. în acest context
se înscrie și TRAGEREA MA
RILOR CÎȘTIGURI PRONOEXPRES care va avea loc miercuri
23 iulie 1986. La această tragere,
desfășurată după:o formulă teh
nică simplă, dar eficace (3 extra
geri, in 2 faze, cu un total de 18
numere ciștigătoare din 45),
participanților li se oferă posibi
litatea de a obține Importante
cîștiguri, constînd în autoturis
me „Dacia 1300", excursii peste
hotare șl sume de bani. Precizind că biletele de 25 lei varian
ta au acces la toate cele 11 ca
tegorii de cîștiguri, informăm pe
cei Interesați că ultima zl de
participare este marți 22 iulie.

PENTRU

NOI MEDALII
SPORTIVII ROMANI

Proba feminină de 3 000 m plat
din cadrul campionatelor mondiala
de atletism pentru juniori ce se des
fășoară pe stadionul olimpic din
Atena s-a Încheiat cu o splendidă
victorie a tinerei sportiva românce
Cleopatra Pălăcean, care a cucerit
medalia de aur, clasindu-se pe lo
cul întîi cu timpul de 9'02"91/100.
Pe locul doi s-a situat Philippa MaBon (Anglia) — medalie de argint, cu
timpul de 9’03”35/100, iar medalia de
bronz a revenit unei alte atlete din
România, Dorina Calenic, Înregistra
tă cu timpul de 9’06”94/100.
• tn concursul de haltere din
eadrul Jocurilor sportive Internațio
nale de la Moscova, campionul ro
mân Nicu Vlad (categoria 100 kg)
a obținut medalia de aur la stilul
smuls, cu performanța de 187,500 kg.
Concurentul român a cucerit, de
asemenea, 3 medalii de argint, la
stilul aruncat, cu 222,500 kg, și la
total, cu 410 kg, fiind precedat de so
vieticul Ruslan Balaev, cu 412,500 kg.
în competiția feminină de gimnas
tică, la individual compus, pe pri
mul loc s-a situat Vera Kolesni
kova (U.R.S.S.)
—
78,55 puncte,
urmată de coechipierele sale Elena
Șușunova — 78,40 puncte, Oksana
Omelianciuk — 78,10 puncte, românca
Gabriela Potorac — 77 puncte, Lo
Fan (R.P. Chineză) — 76,70 puncte
etc. Mirela Sidon a ocupat locul
8 — cu 76.35 puncte, Iar Liliaha
Stanciu, a treia concurentă româncă,
locul 14, cu 75,70 puncte. într-unul
dintre cele mai interesante meciuri
ale turneului masculin de volei,
echipa U.R.S.S. a întrecut cu scorul
de 3—2 (11—15, 15—7, 12—15, 15—7,
15—8) selecționata Japoniei,

VILCEA : Locuințe noi
pentru mineri
în zona centrală ■ viitoarei
localități urbane Berbești a fost
dat in folosință, pentru familiile
minerilor din această vatră de
cărbune, un nou bloc de locuin
țe. Numărul noilor apartamente
construite aici pînă acum se
ridică la aproape 1 000. A fost,
de asemenea, pus la dispozi
ția populației un complex co
mercial și de prestări servicii.
Pînă la sfîrșitul acestei luni, lu
crătorii din cadrul întreprinde
rii antrepriză de construcțiimontaj Vîlcea vor mal preda
la cheie alte 53 de apartamen
te. (Ion Stanciu).

tice de rară frumusețe ale țării.
(Mihai Vișoiu).

IALOMIȚA. Muzeul județean Ia
lomița
a
organizat
expoziția
itinerantă „Realizări culturale in
județul
Ialomița
tn
Epoca
Nicolae Ceaușescu". Specialiștii ace
luiași muzeu prezintă, pentru oa
menii muncii veniți în stațiunea
Amara, expuneri sub genericul
„România pitorească". Expunerile
sint însoțite de prezentări de filme
ți diapozitive despre marile trans
formări petrecute în anii care au
trecut de la Congresul al IX-lea al
partidului și despre traseele turis

SIBIU. In organizarea Cen
trului județean de îndrumare a
creației populare șl a mișcării ar
tistice de masă și a Teatrului de
păpuși, la Sibiu s-a deschis cea
de-a treia ediție a Taberei interjudețene de pantomimă si anima
ție. Participă artiști profesioniști și
amatori din mai multe județe ale
țării. Pe lîngă activitățile specifice.

...

CICLISM. Etapa a 15-a a Turului
ciclist al Franței (Carcassonne — Nimes, 228 km) a fost ciștigată da
belgianul Frank Hoste, cronometrat
cu timpul de 5 h 52’31'’. în clasa
mentul general conduce francezul
Bernard Hinault, urmat la 34 se
cunde de americanul Greg Lemond.
POLO PE APA. în ziua a patra
a turneului internațional de polo
pe apă de Ia Zagreb: Iugoslavia —
Italia 9—7 (5-3, 2-0, 0—1, 2—3) ;
R.P. Chineză — Australia 5—3 (1—1,
1—0, 1—1, 2—1) U.R.S.S. — Japonia
17—6 (4—0, 6—2, 4—2, 3—2). în cla
sament conduc, neînvinse, echipele
U.R.S.S., Iugoslaviei și Ungariei.

TENIS. La Bad Kleinkirscheim
(Austria), In cadrul meciului inter
național de tenis contind ca semifi
nală a zonei europene A a „Cupei
Davis" intre echipele Austriei și
României, după două zile de între
ceri scorul este favorabil gazdelor
cu scorul de 2—1.
Simbătă, în partida de dublu, cu
plul român Florin Segărceanu, An
drei Dîrzu a cîștigat cu 6—4, 9—7,
6—3 in fața perechi) Thomas Mus
ter, Alexander Antonitsch. • La
Baastad, In turui doi al gru
pei mondiale a competiției in
ternaționale de tenis „Cupa Da
vis", echipa Suediei conduce cu
2— 0 pe cea a Italiei. Wilander l-a
învins cu 6—3, 6—3, 6—4 pe Paolo
Cane, iar Nystroem l-a întrecut cu
6—2, 6—3, 6—1 pe Claudio Panatta.

• Finala turneului internațional
masculin de tenis de la Hanko (Fin
landa) se va disputa intre Jan Gunnarsson (Suedia) și Juan Antonio
Rodriguez (Spania). în semifinale,
Gunnarsson l-a întrecut cu 7—6, 7—6
pe vest-germanul Peter Elter, In
timp ce Rodriguez l-a eliminat cu
6—3, 6—1 pe suedezul Ronnie
Bathman.

programul taberei mai cuprinde un
festival-concurs
de pantomimă.
(Ion Onue Nemeș).

MUREȘ. în organizarea Comite
tului de cultură și educație socia
listă al municipiului Sighișoara, tn
sala „Mihai Eminescu" din locali
tate a avut loc vernisajul unei
cuprinzătoare expoziții de pictură,
grafică și sculptură, la care sint
prezenți cu lucrări numeroși ar
tiști profesioniști și amatori din
localitate. (Gheorghe Giurgiu).

t»

Politica României, a președintelui Nicolae Ceausescu
- contribuție de seamă la promovarea cauzei păcii,
colaborării si progresului tuturor popoarelor

1986| anul d^ernational

unui program general de dezarmare, avînd în
centrul său dezarmarea nucleară, poziția fermă
în acest sens exprimată de președintele
Nicolae Ceaușescu sînt, în continuare, reflectate
de mijloacele de informare în masă din dife
rite țări.

Activitate susținută pentru soluționarea
prin tratative a problemelor litigioase
România —
relevă
agenția
CHINA NOUĂ — a reafirmat,
prin glasul
președintelui său,
Nicolae Ceaușescu, că se pronunță
pentru organizarea unei conferințe
internaționale, cu participarea tu
turor statelor interesate, în scopul
soluționării problemelor din Orien
tul Mijlociu. Cu prilejul primirii
președintelui
Partidului Socialist
Progresist din Liban, Walid Joumblatt, conducătorul României a
subliniat însemnătatea conlucrării
și înțelegerii tuturor forțelor poli
tice și sociale din Liban pentru a
se asigura independența, suverani
tatea, pacea, liniștea și unitatea
acestei țări, arată agenția.
Evidențiind punctul de vedere al
președintelui țării noastre cu pri
vire la faptul că problemele din
Orientul Mijlociu pot fi soluțio
nate numai pe calea tratativelor,
agenția amintește, de asemenea,
poziția României potrivit căreia o
pace durabilă poate fi instaurată
numai pe baza retragerii Israelu
lui din regiunile arabe ocu
pate și a recunoașterii drepturilor
poporului palestinian la autodeter
minare, inclusiv a dreptului aces
tuia de a-și crea un stat propriu.
Intr-o altă relatare, aceeași agen
ție prezintă aprecierea Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
reunit în ședință sub președinția
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu
privire la rolul determinant al
dialogului la nivel înalt în întă
rirea continuă a prieteniei și co
laborării dintre partide, țări și po
poare, în legătură cu întîlnirea și
convorbirile dintre președintele
României și premierul chinez Zhao
Ziyang. Agenția subliniază că a
fost relevată cu satisfacție hotărîrea comună, exprimată in timpul
convorbirilor, de a dezvolta și mai
mult raporturile tradiționale din
tre Republica Socialistă România
și Republica Populară Chineză, pe
toate planurile.
Totodată, Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a relevat
însemnătatea schimburilor de pă
reri
dintre
președintele
Nicolae Ceaușescu și premierul
Zhao Ziyang în legătură cu unele
aspecte actuale ale vieții politice
Internaționale, care au pus in evi
dență pozițiile identice sau foarte
apropiate ale României și Chinei
in problemele fundamentale ale
contemporaneității. S-a apreciat
faptul că. în cadrul convorbirilor,
președintele României și premierul
chinez au reafirmat voința celor
două țări de a conlucra tot mai
strins pe ar.ena mondială.
Cu prilejul primirii de către
președintele Nicolae Ceaușescu a
președintelui Consiliului Uniunii
Interparlamentare, președintele Co
misiei pentru afaceri externe a
Bundestagului R. F. Germania,
Hans Stercken, agențiile interna
ționale de presă, reflectînd eveni
mentul, relevă că, în acest cadru,
au fost evidențiate largile posibi
lități de dezvoltare a relațiilor
dintre cele două țări, de amplifi
care a cooperării economice și a
schimburilor comerciale, precum și
de extindere a conlucrării în do
menii de vîrf ale științei și tehno
logiei și în alte sfere de activitate.
Perioada inaugurată de cel de-al
IX-lea Congres al P.C.R., cînd la
dorința unanimă a comuniștilor, a
Întregului popor, Nicolae Ceaușescu
a fost ales conducător al partidu
lui, s-a dovedit a fi cea mai bo
gată în realizări din întreaga isto
rie a României, se arată în artico
lul „65 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român1*, articol
publicat de revista indiană „FAIR
IDEA". Referindu-se la aniversarea
partidului comuniștilor români,
„conducător politic încercat al po
porului în lupta sa pentru lichi
darea exploatării și opresiunii,
pentru transformarea revoluționară
a societății, creșterea bunăstării

ÎNTREVEDERE. Todor Jivkov,
secretar general al C.C. al P. C.
Bulgar, președintele Consiliului de
Stat al R. P. Bulgaria, a avut o
întrevedere cu președintele P.C.
German, Herbert Mies. După cum
relatează agenția B.T.A., in cadrul
convorbirii care a avut loc cu acest'
prilej a fost exprimată hotărîrea
de a dezvolta relațiile dintre cele
două partide. Au fost trecute tot
odată in revistă unele probleme
actuale ale vieții internaționale.
ANIVERSARE. Cu prilejul împli
nirii a 50 de ani de la declanșarea
războiului civil din Spania, ia 18
iulie 1936, guvernul socialist spa
niol a dat publicității un comunicat
in care își exprimă dorința ca
această aniversare să „pecetluiască
definitiv" reconcilierea spaniolilor
și integrarea lor in sistemul creat
prin restabilirea democrației in
țară, informează agenția E.F.E. Gu
vernul consideră că războiul civil
„aparține pentru totdeauna isto
riei" și își exprimă satisfacția că in
Spania au fost redobindite libertă
țile suspendate in 1936. Documentul
citat aduce, totodată, un omagiu
acelora care și-au pierdut viața
pentru apărarea libertății și demo
crației in Spania.

PRIMIRE ÎN G.A.T.T. Reprezen
tanții la Geneva ai țărilor membre

întregii națiuni, pentru triumful
socialismului și comunismului în
România1*, revista indiană pune în
lumină faptul că istoria României
a înregistrat, pentru eternitate, în
pagini luminoase, participarea co
munistului Nicolae Ceaușescu la
marile bătălii revoluționare din
deceniile patru și cinci in lupta
partidului, a întregului popor îm
potriva pericolului fascist, împo
triva războiului, pentru apărarea
frontierelor și independenței Româ
niei. Procesul de la Brașov din
1936, ca și marea demonstrație
antifascistă de la 1 Mai 1939, pre
cum și alte acțiuni revoluționare
în care Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu Elena Ceaușescu au avut
un rol decisiv ilustrează cu forța
convingătoare a faptelor că secre
tarul general al P.C.R. s-a aflat în
permanență în centrul luptelor
revoluționare ale maselor populare,
dînd dovadă de fermitate exem
plară și de devotament patriotic.
Se relevă apoi că glorioasa ac
tivitate a P.C.R. de conducere a
revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă, declanșată la 23 August
1944, a deschis calea realizării as
pirațiilor poporului român de li
bertate și de a. fi stăpin pe pro
priile bogății și pe destinul său.
O dată cu trecerea Ia înfăptuirea
revoluției și a construcției socia
lismului, rolul partidului a crescut
necontenit, confirmîndu-se ca sin
gura forță capabilă să mobilizeze
anergiile creatoare ale poporului.
în anul celei de-a 65-a aniversări
a creării P.C.R. —r se arată în în
cheierea articolului — România se
prezintă lumii ca o țară hotărîtă
să realizeze un program complex
de construcție pașnică. Edificarea
unei industrii socialiste moderne a
condus la dezvoltarea puternică a
forțelor de producție, la desfășu
rarea noii- revoluții agrare, la dez
voltarea științei, învățămîntului,
artelor.
Sub titlul „Dezvoltarea economi
că într-o lume a păcii**, săptămînalul italian „TRIBUNA ECONOMI
CA** a relevat concepția președin
telui Nicolae Ceaușescu cu privire
Ia raportul dintre pace și dezvol
tare. Raportul pace-dezvoltare —
se arată — se înscrie printre te
mele majore ale Anului Interna
țional al Păcii. La aceasta s-a referit
președintele Nicolae Ceaușescu,
subliniind că programele de dez
voltare economică și socială ale
tuturor statelor pot fi realizate nu
mai în condiții de pace.

Continuă să fie marcată, de asemenea, în
publicații străine din diferite țări ale lu
mii, împlinirea a 65 de ani de la fău
rirea
Partidului
Comunist Rămân,
eveni
ment de seamă în viața și istoria po
porului nostru.

încă din 1965, evidențiind muta
țiile care au avut loc în lume in
favoarea forțelor progresului și
păcii, precum și pericolul agravării
situației economice a țărilor lu
mii, și în special a țărilor în curs
de dezvoltare, președintele Româ
niei insista pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre state pe baza princi
piilor respectării
independenței,
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, avantaju
lui reciproc și renunțării la folo
sirea forței, evidențiază publicația.
România — se arată în continua
re — consideră că un nou curs in
relațiile internaționale, în direcția
dezarmării, destinderii, colaborării
și păcii este capabil să asigure po
poarelor nu numai dreptul la via
ță, ci și dreptul la dezvoltare. El
poate asigura eradicarea subdez
voltării, abolirea sărăciei și a ma
rilor decalaje care separă, nefi
resc, țări și popoare.
România
scoate în evidență efectele profund
negative ale creșterii cheltuielilor
militare asupra întregii dezvoltări
mondiale și, mai mult decît atît,
militează cu fermitate, în mod ac
tiv, pentru înlocuirea programelor
de înarmare cu programe de dez
voltare economică și socială. Deo
sebit de importante sînt propu
nerile acestei țări de a se trece,
chiar din acest an — declarat de
către Organizația Națiunilor Uni
te ca „An Internațional al Păcii**
—. la înghețarea bugetelor militare
ale statelor și apoi la reducerea
lor cu 5—10 la sută anual.
în continuare, revista evidenția
ză aprecierea președintelui Româ
niei potrivit căreia, în condițiile
actuale ale crizei economice mon
diale, creditele internaționale s-au
transformat dintr-un stimul al
creșterii economice într-o puter
nică frînă în calea acestui proces.
Se subliniază apoi că România par
ticipă activ atît la dezbaterile pe
această temă, cît și la acțiunile în
treprinse pe plan internațional
pentru soluționarea problemei da
toriilor externe și a dobînzilor. In
concepția României însă, această
problemă este fundamental legată
de problema escaladării cursei
înarmărilor. Poziția președintelui
Nicolae Ceaușescu este fără echi
voc în această privință, susținînd
cerința opririi cursei înarmărilor
și soluționării de fond a acestei
probleme. Convingerea României
este că problema datoriilor exter
ne, a dobînzilor — problemă pe
care mulți o consideră fără rezol
vare — și-ar putea găsi o soluțio
nare eficientă prin reducerea sub
stanțială a cheltuielilor militare.
De aici și eforturile acestei țări de
a include tot mai mult tematica
dezvoltării în dezbaterile asupra
dezarmării.

Importante inițiative și propuneri in vederea
opririi cursei înarmărilor și trecerii la dezarmare
„România in slujba păcii** este
titlul unui articol din ziarul ni
gerian „DAILY TIMES**, în care,
subliniindu-se că pacea este obiec
tivul central al politicii externe a
României socialiste, concepută și
promovată în mod consecvent de
președintele Nicolae Ceaușescu, se
relevă că, alături de alte țări ale
lumii, poporul român este un fac
tor activ în lupta pentru pace, care
cere să se acționeze, pînă nu este
prea tîrziu, în vederea asigurării
dreptului fundamental al popoare
lor și națiunilor la viață, libertate
și pace. Conducătorul statului
român subliniază cu fiecare ocazie
că problema fundamentală a epo
cii noastre este oprirea cursei înar
mărilor și. trecerea la dezarmare,
în primul rind la dezarmare nu
cleară.
Principalul pas în acest proces îl
constituie înghețarea imediată a
cheltuielilor
militare
și
apoi
reducerea lor. în acest sens,
se evidențiază că președintele

ale Acordului General pentru Ta
rife și Comerț (G.A.T.T.) au apro
bat cererea Mexicului de a deveni
membră a organizației. Mexicul va
fi astfel cel de-al 92-lea stat mem
bru al G.A.T.T.
PROIECT
DE CONSTITUȚIE.
Președintele Consiliului Militar
Național din Suriname, lt. col. Deși
Bouterse, a precizat că noul guvern
surinamez — format zilele trecute
— va urmări, în principal, redac
tarea noii constituții a țării și aplicarea unui program economic
de urgență — transmite agenția
I.P.S. El a arătat că proiectul noii
constituții va fi elaborat de către
guvern și Adunarea Națională și
va fi supus spre aprobare în ca
drul unui referendum popular.

ALEGERI ANTICIPATE. Primul
ministru al Malayeziei, Mahathir
Mohamad, a anunțat dizolvarea
parlamentului și a adunărilor le
gislative ale statelor federației, în
vederea organizării de alegeri an
ticipate — transmite agenția U.P.I.
Comisia electorală a informat că
malayezienii cu drept de vot vor
fi chemați la urne la 3 august. S-a
precizat că în statele din estul
țării, Sarawak și Sabah, alegerile
se vor desfășura cu o zi mai de
vreme din cauza dificultăților de
comunicație.

Nicolae Ceaușescu a propus un
program cuprinzător de măsuri
concrete, printre care : încetarea
creșterii cheltuielilor militare și
trecerea la reducerea lor cu 25—30
la sută pînă în 1990, cu perspectiva
unei reduceri de 50 Ia sută pînă în
anul 2000. Procesul ar urma să în
ceapă în statele posesoare de arme
nucleare și în statele cu un poten
țial militar ridicat, în timp ce toate
celelalte state vor trebui să ma
nifeste maximum de reținere în
stabilirea bugetelor lor militare.
Sumele astfel economisite trebuie
canalizate în vederea dezvoltării
economice, a unor acțiuni sociale și
măsuri de ridicare a nivelului de
trai în țările respective, creîndu-se
și un fond al O.N.U. pentru spriji
nirea eforturilor economico-sociale
in țările mai puțin dezvoltate.
România propune, de asemenea,
includerea pe agenda Adunării Ge
nerale a O.N.U. a problemei redu
cerii bugetelor militare, propunere
care a dus la adoptarea de rezolu
ții pe această linie.

Așa cum a subliniat recent pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — se
spune în articol •— istoria, gene
rațiile actuale și viitoare vor apre
cia activitatea fiecărui guvern, a
fiecărui politician prin ceea ce fac
in mod real pentru dezarmare și
pace, și nu după vorbele și decla
rațiile lor de principiu.
Intr-unui dintre articolele sale
consacrate unor realizări economice
ale țării noastre, ziarul bulgar
„OTECESTVEN FRONT11 notează
că, în ultimii cinci ani, în Româ
nia au fost transpuse in viață un
număr important de programe
orientate în principal spre lărgirea
și utilizarea mai deplină a bazei
energetice și de materii prime, spre
folosirea de noi surse energetice și
de realizare în procesul de produc
ție a unor produse perfecționate1,
cu înalți indicatori tehnico-economici. In cadrul cincinalului au fost
asimilate noi tipuri de mașini, noi
materiale și sortimente de mărfuri
de larg consum. Numărul produ
selor noi și modernizate este im
presionant, aproape dublu față de
perioada 1976—1980.
Cotidianul evidențiază că o aten
ție deosebită se acordă in ultimii
ani aplicării ele tehnologii de înalță
productivitate în industria chimi
că, metalurgică, în industria ușoa
ră și în industria constructoare de
mașini. Materialele și procesele
tehnologice noi au contribuit la re
ducerea importului și la creșterea
exportului de mașini și utilaje.
Printre marile succese ale gindirii
tehnico-științifice românești se nu
mără produsele din oțel special,
inoxidabil, cu un conținut redus
de carbon, aliajele de aluminiu
pentru construcții de avioane, teh
nologiile laser și multe altele.
In următorii cinci ani, o atenție
deosebită în dezvoltarea științei ro
mânești se va acorda sporirii efi
cienței în industria extractivă șl
energetică — evidențiază ziarul
bulgar. Astfel, vor fi elaborate noi
soluții tehnologice, care să asigure
funcționarea stabilă a sistemului
energetic național la capacitatea sa
proiectată. Altă direcție o repre
zintă reducerea, pină în 1990. a
cheltuielilor destinate materiilor
prime și energiei. La sfîrșitul cinci
nalului, energia provenind din
surse neconvenționale — biogazul,
izvoarele termale și altele — va
trebui să crească de cîteva ori față
de anul trecut.
Pentru îndeplinirea acestor sar
cini, contribuția învățămîntului va
fi importantă, întrucît va trebui să
pregătească in următorii cinci ani
mai mulți muncitori calificați, teh
nicieni și maiștri, mecanizatori și
alți specialiști în agricultură. Con
comitent cu pregătirea cadrelor
necesare, institutele de învățămînt
superior își vor aduce contribuția și
la îndeplinirea programelor națio
nale de cibernetizare, robotizare,
automatizare a proceselor de pro
ducție, subliniază ziarul.
Un amplu articol apărut în
„JOURNAL11, din Luxemburg, este
consacrat României ca țară turis
tică ce oferă ample posibilități
pentru petrecerea vacanțelor, a
timpului liber — la munte, la mare,
în Delta Dunării — dar și pentru
cunoașterea culturii, arhitecturii
orașelor și satelor țării.
După o prezentare concisă a geo
grafiei României, autorul articolu
lui înfățișează cititorilor Bucureștiul — „inima țării, atît din
punct de vedere cultural, cît și in
dustrial". „Clădiri impozante, măr
turii ale unei istorii bogate (muzee
și lăcașuri de cult), bulevarde largi,
mărginite de arbori, centre co
merciale, parcuri uriașe' și alei
nesfîrșite în mijlocul unui oraș cu
milioane de locuitori" — notează
autorul, referindu-se Ia capitala
României.
Sînt puse în evidență „centre tu
ristice polivalente" din Carpați, po
sibilitățile de cură balneară, îndeo
sebi din stațiunile de pe litoralul
Mării Negre.
(Agerpres)
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TOKIO. — Particlpanții la mar
șul păcii, care a pornit din Tokio
la începutul acestei luni cu desti
nația Hiroshima, unde urmează să
ajungă la 6 august, cînd se come
morează victimele primului bom
bardament atomic, au sosit în ora
șul Kobe, important centru indus
trial din districtul Kansay. în fața
sediului municipalității a avut loc
un miting antirăzboinic. In cuvîntările rostite cu acest prilej a fost
salutată hotărîrea municipalității
de a nu permite ancorarea în por
tul Kobe a navelor avînd arme
nucleare la bord. De asemenea, s-a
relevat necesitatea intensificării
acțiunilor în vederea interzicerii
armelor nucleare, pentru a se pre-

CERERE. Liderul minorității de
mocrate din Senatul american, Ro
bert Bird, a cerut înființarea unei

REUNIUNE. Reprezentanți ai ță
rilor latino-americane producătoa
re de cafea urmează să se întilnească, în perioada 6—8 august, la

i

pentru prevenirea războiului
WASHINGTON. — La Washing
ton se desfășoară conferința unor
organizații obștești ale femeilor
din S.U.A., sub genericul „Femeile
pentru securitate internațională :
Forumul — 1986“. Reuniunea exa
minează aspecte actuale ale luptei
pentru oprirea cursei înarmărilor,
dezarmare și pace și căile de mo
bilizare a mișcării de femei din
Statele Unite la eforturile pentru
atingerea acestor obiective arzătoa
re ale contemporaneității.
într-o declarație difuzată în rtndul participanților se arată că ma
mele americane, toate femeile din
Statele Unite consideră — în nu
mele lor, al copiilor lor și al viitoa-

ț

relor generații — că sînt necesare
măsuri urgente pentru prevenirea
războiului, pentru întărirea secu
rității și păcii internaționale.
Organizația obștească americană
intitulată „Femei, luptați pentru
pace !“ a dat publicității o decla
rație prin care se pronunță pentru
încheierea unui acord între Statele
Unite și Uniunea Sovietică privind
interzicerea experiențelor cu arme
nucleare. în document se cere, tot
odată, intensificarea eforturilor și
acțiunilor militanților pentru pace,
a întregii opinii publice americane
pentru stăvilirea cursei periculoase
a înarmărilor și înregistrarea de
progrese pe calea dezarmării, in *
primul rînd a dezarmării nucleare.

Demers al militanților pentru dezarmare

din Groenlanda
COPENHAGA. — Organizația mi
litanților pentru pace din Groen
landa a adresat parlamentului
groenlandez o cerere privind crea
rea unei comisii speciale autohtone
pentru controlul asupra bazelor mi
litare americane aflate pe această
insulă. Cererea a fost motivată prin
informațiile potrivit cărora S.U.A.
ar intenționa să folosească noile

instalații de la baza din Thule pen
tru coordonarea activităților mili
tare în spațiul cosmic. Militanții
pentru pace din Groenlanda con
sideră că o atare evoluție ar în
călca tratatul dintre S.U.A. și Da
nemarca din 1951, care stipulează
că activitățile militare ale Statelor
Unite în Groenlanda vor avea un *
caracter exclusiv defensiv.
A

In sprijinul cooperării între țările latino-americane
Participanții la conferința de la Santa Crux se pronunțâ
pentru soluționarea echitabilă a problemei datoriei externe
LA PAZ 19 (Agerpres), — Nece
sitatea angajării de acțiuni unitare
la nivelul țărilor în curs de dez
voltare, în vederea inițierii unor ne
gocieri globale menite să ducă la
edificarea unei noi ordini economice
internaționale, a fost subliniată in
cadrul lucrărilor Parlamentului Latino-American (Parlatino), ale cărei
lucrări se desfășoară în orașul boli
vian Santa Cruz. Vorbitorii au evi
dențiat imperativul adoptării de mă
suri concrete și eficiente în favoarea
adîncirii cooperării regionale, în
centrul acesteia aflîndu-se interesele
naționale ale statelor din zonă.
In intervențiile lor, numeroși
participanți s-au pronunțat, de ase
menea, pentru reducerea dobinzilor
la împrumuturi, pentru trecerea la
negocieri directe între creditori și
debitori prin care să fie soluționată
echitabil problema datoriei externe
a țărilor în curs de dezvoltare.

LIMA 19 (Agerpres). — în scopul
intensificării
acțiunilor actualelor
instituții regionale de colaborare, la
Lima urmează să aibă loc, în peri
oada 21—24 iulie, lucrările primei
reuniuni latino-americane de coope
rare financiară. într-o declarație
făcută agenției peruane Andina,
președintele forului, Emilio Barreto,
a subliniat necesitatea coordonării
activităților pe baza unei strînse
conlucrări în domeniul financiar In
tre organismele economice ale sta
telor din America Latină. Referin
du-se la problema datoriei externe,
el a relevat că trebuie să se țină
seama de teza potrivit căreia ram
bursarea serviciului datoriei să se
facă în cadrul limitelor decurgînd
din capacitatea de plată a fiecărei
națiuni, fără a fi afectată dezvolta
rea sa economică și socială.

PROGNOZE ECONOMICE
Rata produsului național brut în S.U.A. reflectă o creștere

Bogota — relatează agenția Inter
Press Service. Agenda întîlnirii cu
prinde teme referitoare la tendin
țele de pe piața mondială și pro
blema exporturilor latino-america
ne de cafea.

TURNEU AFRICAN. Secretarul
general al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, va vizita săptămîna vii
toare Africa, pentru a lua parte la
deschiderea conferinței la nivel
înalt a Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.), a anunțat un pur
tător de cuvînt al Națiunilor Unite.
El va utiliza acest prilej pentru a
vizita, de asemenea, o serie de
state africane. Perez de Cuellar își
va începe turneul la 22 iulie în
Sudan, următoarele etape fiind
Djibouti și Somalia. La 28 iulie,
secretarul general al O.N.U. va

împărtășind opinia potrivit căreia
politica actuală a Marii Britanii față
de regimul rasist minoritar sud-african nu răspunde intereselor majore
ale țărilor membre ale Common
wealth — care sprijină ferm acțiu
nile indreptate spre abolirea politicii
de apartheid, spre accesul la inde
pendență al Namibiei — Tanzania,
Ghana, Kenya. Nigeria, Zambia, In
dia. Bangladesh, Malayezia, Guyana,
Bahamas, Jamaica, alte state mem
bre au hotărit să nu participe la
jocurile sportive de la Edinburgh
(Scoția), relatează agențiile de presă.
O rezoluție de sprijin față de po
ziția acestor state a fost, de altfel,
adoptată în cadrul lucrărilor Confe
rinței la nivel înalt a țărilor africane
„din prima linie".
„Poziția țărilor africane este In
concordanță cu lupta, împotriva poli
ticii de apartheid, in care trebuie fo
losite toate mijloacele pentru a se
pune capăt acestui odios sistem" —
se spune intr-o declarație a Organi
zației Unității Africane. Documentul
exprimă convingerea că „numai prin
aplicarea efectivă a unor sancțiuni
globale și obligatorii împotriva regi
mului rasist minoritar de la Pretoria
pot fi asigurate pacea și stabilitatea
in regiune".
(Agerpres)

Documentul reuniunii
de la Harare
HARARE 19 (Agerpres). — La Ha
rare s-au încheiat lucrările consfă
tuirii la nivel inalt a statelor „din
prima linie", la care au luat parte
șefii de stat din Angola, Botswana,
Zambia, Mozambic, Tanzania și pri
mul ministru din Zimbabwe, precum
și lideri ai Organizației Poporului
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).
Intr-un comunicat adoptat la sfirșitul reuniunii, participanții au che
mat comunitatea internațională să
intensifice presiunile asupra Africii
de Sud. inclusiv prin aplicare# de
sancțiuni generale in vederea lichi
dării sistemului de apartheid și de
colonizării Namibiei. In document,
sint denunțate hotărîrea regimului
de la Pretoria de a impune starea
de urgență,, torturile și omuciderile
Ia care recurg autoritățile rasiste
pentru a înăbuși mișcarea antiapartheid. Menținerea rușinosului regim
al apartheidului constituie principa
la cauză a escaladării încordării in
zonă, se apreciază în document. In
comunicat sînt condamnate ocuparea
ilegală a Namibiei, cerindu-se apli
carea planului O.N.U. pentru obți
nerea independenței acestui terito
riu, precum și raidurile utilitariști
lor din R.S.A. împotriva statelo
africane vecine.

PRETORIA 19 (Agerpres). — Apro
ximativ 60 de militanți sindicaliști ai
populației de culoare din Africa de
Sud au fost arestați, în ultimele ore,
într-o încercare a autorităților de a
împiedica orice manifestație prile
juită de împlinirea a 68 de ani de 6âtre cunoscutul patriot Nelson Man
dela, lider al Congresului Național
African, aflat tn închisoare de peste
24 de ani, relatează agenția Prensa
Latina.
PARIS 19 (Agerpres). — Șomajul
constituie un fenomen cronic în rîndul populației africane din R.S.A.
Potrivit ziarului francez „La Libe
ration", din 10 milioane locuitori de
culoare apți de muncă, 2,5 milioane
sînt șomeri. Cel mai mare nivel al
șomajului se înregistrează în provin
cia Cape, din sudul țării, unde acest
flagel afectează 56 la sută din forța
de muncă africană. Cel mai îngrijo
rător aspect al șomajului, sublinia
ză ziarul, îl reprezintă situația famî
liilor cu mulți copii.

chile: Noi acțiuni ale

va fi anunțată la sfîrșitul lunii iu
lie, să reflecte o creștere anuală de
2 la sută sau chiar mai redusă.

opoziției pentru revenirea
la un regim democratic

Alte două bănci americane, decla
rate insolvabile, au fost închise de
autoritățile federale de resort. După
cum precizează agenția U.P.I., cu
acestea, numărul falimentelor ban
care se ridică la șapte, în decurs
de două zile, și la 75 în perioada
care a trecut de la începutul anului.
Băncile declarate Insolvabile sînt
„Bank of Trimble" din statul Ten
nessee șî „Permian Bank" din Texas.
Aceasta din urmă a fost închisă trei
luni după ce fostul ei președinte a
fost acuzat de fraudă fiscală. Este
al 12-lea faliment bancar înregis
trat în Texas in acest an.
La începutul săptămînii, mențio
nează U.P.I., autoritățile federale au
închis alte cincî bănci, in statele
Wyoming, Kansas, Nebraska, Mis
souri și New Mexico.

SANTIAGO DE CHILE 19 (Ager
pres). — Adunarea Națională Civilă,
de opoziție, a anunțat noi demon
strații și acțiuni de protest împotri
va regimului militar al generalului
Augusto Pinochet, pentru revenirea
țării la un guvern civil, democratic.
După cum a declarat noul lider al
acestei coaliții de opoziție, formată
din grupări politice, sindicate și asociații profesionale, Ricardo Vacarezza, desemnat în fruntea Adunării
Naționale Civile după arestarea a 13
membri ai conducerii ei, săptămîna
viitoare vor fi organizate trei mar
șuri de protest, urmate, vineri, de de
monstrații la scară națională pentru
eliberarea din închisori a opozanți
lor regimului.

mai lentă
WASHINGTON 19 (Agerpres). —
Ministrul de finanțe al Statelor Uni
te, James Baker, a declarat că ad
ministrația americană va modifica
în curînd prognoza de dezvoltare
economică pe anul 1986, întrucît este
evident faptul că economia cunoaș
te un ritm mult mai lent decît cel
estimat inițial. Baker nu a precizat
cu cît va reduce administrația esti
marea privind produsul național
brut(P.N.B.), cînd va publica în luna
august rezultatele revizuirii efectua
te în luna iunie. La începutul anului
1986, administrația a estimat o creș
tere a P.N.B. de 4 la sută pentru
anul curent.
Rata produsului național brut a
fost revizuită în primul trimestru
pentru a reflecta o creștere anuală
de 2,9 la sută, tn locul nivelului de
3,7 la sută anunțat anterior. Mulți
economiști se așteaptă ca rata
P.N.B. in al doilea trimestru, care

pe_șcurt
comisii independente pentru exa
minarea situației existente în pre
zent în transporturile aeriene ale
Statelor Unite. Cererea a fost mo
tivată de faptul că, în ultima pe
rioadă, securitatea zborurilor ae
riene a scăzut foarte mult. In
acest sens, senatorul american a
prezentat statistici din care-rezul
tă că, în anul 1985, în S.U.A. și-au
pierdut viața în urma unor catas
trofe aviatice 526 de persoane —
cifră-record în analele aviației ci
vile americane. De asemenea, s-a
arătat că numărul dispecerilor de
aviație calificați este in prezent în
S.U.A. de 8 860, comparativ cu
13 200 în 1981.

veni repetarea tragediei de acum
patru decenii.
In rezoluțiile adoptate de con
gresul Consiliului General al Sin
dicatelor din Japonia (SQHYO),
desfășurat la Tokio, se relevă ne
cesitatea unirii eforturilor oame
nilor muncii, a intensificării acti
vității sindicatelor pentru apăra
rea intereselor celor ce muncesc in
fața ofensivei marelui capital. De
asemenea, rezoluțiile cheamă sindi
catele, oamenii muncii, întreaga
opinie publică niponă să participe
activ la lupta pentru îmbunătățirea
climatului politic mondial, pentru
stăvilirea cursei înarmărilor, eli
minarea pericolului nuclear, pen
tru înfăptuirea dezarmării nucleare
și întărirea păcii.
ț

S.U.A.: Organizații ale femeilor în lupta
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ECHIPA DE OCEANOGRAFI
AMERICANI care cercetează epava
pachebotului „Titanic" — aflat pe
fundul Atlanticului, in apropiere
de Terra Nova, la 3 939 metri adincime — a prezentat primele foto
grafii și videocasete color realizate
cu ajutorul camerelor de luat ve
deri plasate pe robotul autopro
pulsat „Jason jr.“. Conducătorul
expediției, Robert Ballard, a făcut
cunoscut că nu s-au descoperit
pînă acum rămășițe ale celor 1 513
oameni pieriți in valuri la 15 apri
lie 1912. Exploratorii intenționează
să folosească robotul manipulat de
pe submarin intr-o nouă misiune, a
cincea, pentru a cerceta puntea
„Titanicului".

Țări ale Commonwealthului
nemulțumite de poziția
quvernulul britanic

JAPONIA : Marș al păcii de la Tokio Ia Hiroshima

RELATĂRI Șl COMENTARII ÎN PRESA DE PESTE HOTARE
Activitatea României consacrată asigurării
păcii, conlucrării strinse a popoarelor pentru a
se pune capăt evoluției periculoase a eveni
mentelor spre confruntare, pentru afirmarea
politicii de destindere, înțelegere și colaborare,
pentru oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea

Condamnare fermă
a politicii de apartheid

sosi la Addis Abeba, unde va avea
Ioc conferința O.U.A.

MASURI ANTIINFLAȚIONISTE.
— Președintele Braziliei, Jose Sar
ney. a declarat că guvernul său va
adopta o atitudine fermă față de cei
care vor încerca să saboteze Planul
Cruzado, lansat in luna februarie,
de luptă împotriva creșterii infla
ției în țar#. Intr-un mesaj radiodi
fuzat, Jose Sarney a afirmat că ho
tărîrea guvernului de a pune în aplicare acest proiect este ireversi
bilă, iar speculanții vor fi îngrădiți
în acțiunile lor.
înaintea lansării Planului Cruza
do, rata anuală a inflației fusese de
peste 200 la sută. In perioada februarie-iunie inflația a atins doar
3,4 la sută.

IN GRECIA, prețurile la bu
nurile de larg consum au crescut
în luna iunie cu 1,7 la sută față de
luna precedentă, iar în perioada
iunie 1985 — iunie 1986 creșterea a
fost de 24,4 la sută. Majorarea s-a
datorat scumpirii unor produse ali
mentare și de îmbrăcăminte — pre
cizează comunicatul statistic publi
cat la Atena. Luind ca bază 100 ni
velul prețurilor din 1982 al bunuri
lor de consum, indexul lor a ajuns
în prezent la 208,7 — informează ar
genția Associated Press.

PROFITURI. In prima jumătate
a anului fn curs, profiturile cor
porației „Lockheed*1, care furni
zează Pentagonului o gamă largă
de arme strategice moderne, s-au
ridicat la 183 milioane de dolari,
cu 12 milioane mai mult decit in
perioada corespunzătoare a anului
trecut. Volumul producției militare
realizate de compania „Lockheed"
pentru Pentagon in prima jumă
tate a anului în curs este estimat
la valoarea de 4,8 miliarde de do
lari.
INCENDIU. In urma unui incen
diu care a izbucnit intr-un cartier
mărginaș al orașului indian Madras
și-au pierdut viața șapte persoane,
iar mai multe au fost rănite.
Aproape 2 000 de locuitori au rămas
fără adăpost, flăcările mistuindu-le
casele. Peste 300 de pompieri sosiți
la locul sinistrului au luptat cinci
ore pentru a pune sub control in
cendiul, a cărui cauză nu este cu
noscută.
COLIZIUNE. — In Marea Japo
niei, in largul coastelor Insulei
Honshu, s-a produs o coliziune în
tre o navă de pescuit niponă și un
vas de mărfuri sub pavilion pana
mez. în urma accidentului, nava
japoneză s-a scufundat. Unul din
membrii echipajului pescadorului
japonez și-a pierdut viața.
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