
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIJI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVI Nr. 13 684 Joi 21 august 1986
------------- --------- ------------ ■ ■■ .............-....... ................................. ...

6 PAGINI-50 BANI

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
miercuri, 20 august, a avut loc ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, COMITETUL POLITIC 
EXECUTIV A ANALIZAT REZULTATELE 
RECENTEI CONSFĂTUIRI CU ACTIVUL DE 
PARTID SI DE STAT DIN AGRICULTURĂ 
SI ALE SCHIMBULUI DE EXPERIENȚĂ DES
FĂȘURAT CU ACEST PRILEJ IN JUDEȚUL 
OLT. S-a apreciat că atît consfătuirea cit 
și schimbul de experiență au fost deosebit de 
fructuoase, ele permițind desprinderea unor im
portante concluzii cu privire la activitatea din 
agricultură din prima parte a acestui an și la 
măsurile ce trebuie luate in continuare pentru 
stringerea la timp și in bune condiții a intregii 
recolte din acest an, precum și pentru buna pre
gătire a recoltei anului viitor.

Comitetul Politic Executiv o dat o inaltă apre
ciere inițiativei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind organizarea acestei consfătuiri, cuvintării 
rostite la încheierea lucrărilor, care, prin orien
tările, sarcinile și indicațiile pe care le cuprinde, 
reprezintă un amplu și cuprinzător program de 
muncă pentru încheierea cu rezultate cit mai 
bune a acestui an agricol și pentru infăptuirea 
obiectivelor stabilite de Congresul al Xlll-lea al 
partidului privind dezvoltarea și modernizarea 
producției agricole, desfășurarea cu succes a noii 
revoluții agrare in țara noastră.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
apreciind că pe ansamblu averfi o recoltă mai 
bună decit acum un an, chiar una din recoltele 
bune obținute pină acum, a subliniat că este ne
cesar să se depună toate eforturile, să se ia 
măsuri hotărite de bună organizare și desfășu
rare o muncii de răspindire largă a experienței 
județelor și unităților fruntașe, astfel incit rezul
tatele să fie pe măsura posibilităților și condi
țiilor de care dispune agricultura noastră socia
listă, a cerințelor și a prevederilor stabilite prin 
plan pentru aceasta importantă ramură a econo
miei noastre naționale. Subliniind că realizările 
din acest an ale unor județe și unități agricole 
demonstrează că obiectivele stabilite de partid 
pentru infăptuirea noii revoluții agrare sint 
realiste și posibil de realizat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut membrilor Comitetului 
Politic Executiv, guvernului, ministerelor, cadrelor 
de conducere și întregului activ de partid și de 
stat din agricultură, tuturor oamenilor muncii din 
acest sector să treacă cu toată răspunderea la 
infăptuirea in practică a concluziilor care s-au 
desprins din consfătuire, a programelor adoptate 
cu privire la pregătirea și desfășurarea campa
niei de recoltare a culturilor de toamnă, însă- 
mințarea in timp optim și la densitățile stabilite 
prin lege a cerealelor păioase, de executare a 
ogoarelor de toamnă și altor acțiuni de creștere 
o capacității de producție a solului, astfel incit 
să se asigure, in anul viitor, cea mai bună recol
tă din istoria României.

In vederea stimulării eforturilor pentru obți
nerea de recolte cit mai mari, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a propus, în cadrul ședinței 
Comitetului Politic Executiv, instituirea titlului de 
„Erou al noii revoluții agrare" și a medaliei co
respunzătoare, care să fie atribuite județelor, uni
tăților și cadrelor din agricultură care realizează 
producții mari, la nivelul cerințelor noii revoluții 
agrare din țara noastră.

Apreciind rezultatele bune obținute de lucră
torii din agricultura județului Olt - primul județ 
al țării care a înfăptuit obiectivele noii revolu
ții agrare -, Comitetul Politic Executiv, pe Paza 
propunerii secretarului general al partidului, a 
hotărit să se acorde titlul de „Erou al noii re
voluții agrare" județului Olt, primului-secretar al 
comitetului județean de partid, unor unități, pre
cum și unor cadre din agricultura acestui județ. 
De asemenea, s-a hotărit acordarea acestui titlu 
tuturor unităților care au obținut in acest an pes
te 8 000 kg grîu la hectar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat con
vingerea că măsurile stabilite in cadrul consfă
tuirii privind perfecționarea sistemului de retri
buire in agricultură, de formare, in acest scop, 
a fondului de produse agricole pentru retribuire, 
precum și celelalte măsuri de stimulare a mun
cii in agricultură vor fi bine primite de întreaga 
țărănime, de toți oamenii muncii, că toate aces
te măsuri se vor reflecta nemijlocit in îmbună
tățirea continuă a activității in acest sector, în 
obținerea unor producții agricole, vegetale și ani

male, tot mai mari, in creșterea, pe această bază, 
a veniturilor țărănimii, a nivelului general de 
viață a satului românesc.

in continuare, in cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat modul in care au 
fost organizate și se desfășoară lucrările de ca
nalizare și modernizare a Dîmboviței, importan
tă lucrare hidrotehnică inscrisă în planul gene
ral de dezvoltare și înfrumusețare o Capitalei pa
triei noastre. Secretarul general al partidului a 
adresat felicitări muncitorilor, tehnicienilor și spe
cialiștilor, precum și președintelui și consiliului 
de conducere al Consiliului Național al Apelor 
pentru modul in care a organizat această impor
tantă lucrare - și a cerut ca experiența bună 
acumulată in organizarea muncii pe acest șan
tier să fie studiată și larg aplicată pe șantierele 
țării și in alte domenii de activitate.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut, in con
tinuare, o serie de probleme privind realizarea 
programelor de perfecționare a activității in dife
rite sectoare ale vieții economice.

In acest cadru, au fost examinate și aprobate :
- RAPORTUL PRIVIND ÎNCADRAREA 

IN NORMELE DE CONSUM DE MATERII 
PRIME, MATERIALE, COMBUSTIBILI Șl 
ENERGIE PE SEMESTRUL I AL ACESTUI 
AN, COMPARATIV CU ACEEAȘI PERI
OADĂ A ANULUI 1985, Șl MĂSURILE DE 
REDUCERE IN CONTINUARE A CON
SUMURILOR :

- RAPORTUL PRIVIND UTILIZAREA 
MAȘINILOR, UTILAJELOR Șl INSTALA
ȚIILOR DIN INDUSTRIE, CONSTRUCȚII Șl 
TRANSPORTURI ÎN SEMESTRUL I 1986, 
COMPARATIV CU SEMESTRUL I 1985 :

- RAPORTUL PRIVIND ÎNDEPLINIREA 
PLANULUI PRODUCTIVITĂȚII MUNCII SI 
CORELAREA PRINCIPALILOR INDICA
TORI DE MUNCĂ Șl RETRIBUIRE IN 
INDUSTRIA REPUBLICANA, CONSTRUC- 
TII-MONTAJ SI TRANSPORTURI ÎN SE
MESTRUL I ' 1986, COMPARATIV CU 
SEMESTRUL I 1985 ;

- RAPORTUL PRIVIND ASIGURAREA 
Șl CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR 
Șl ACTIVITATEA DE METROLOGIE IN 
TRIMESTRUL II 1986 ;

- RAPORTUL CU PRIVIRE LA ÎMBUNĂ
TĂȚIREA ACTIVITĂȚII CONTROLULUI FI
NANCIAR ÎN ECONOMIE.

In legătură cu toate aceste probleme, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras atenția asupra necesi
tății de a se acționa cu și mai multă hotârire și 
spirit de răspundere pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a prevederilor stabilite in aceste 
programe, pentru folosirea deplină a capacităților 
de producție, reducerea consumurilor de materii 
prime, mbteriale și energie în toate ramurile eco
nomiei naționale, creșterea productivității muncii 
și ridicarea în continuare a calității producției, 
sporirea eficienței economice, precum și pentru 
imbunătățirea activității controlului financiar în 
economie. Secretarul general al partidului a cerut, 
și cu acest prilej, să se acorde o atenție priori
tară realizării producției de export, îndeplinirii in 
cele mai bune condiții, la timp și la nivelul 
de calitate stabilit, a tuturor contractelor încheia
te cu partenerii externi. Trebuie să fie luate toate 
măsurile ca planul de export pe luna august să 
fie realizat in întregime în toate unitățile și in 
toate ramurile economiei naționale.

Pornind de la activitatea economică generală 
desfășurată in prima parte a acestui an, de la 
necesitatea de a se face totul pentru realizarea 
in bune condiții a planului pe acest an și pe 
întregul cincinal, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut guvernului, ministerelor, centralelor indus
triale, precum și membrilor Comitetului Politic 
Executiv care răspund de activitatea diferitelor 
sectoare economice să acționeze in așa fel incit 
să determine o schimbare radicală in metodele și 
stilul de muncă din economie, să introducă pre
tutindeni un puternic spirit de ordine și discipli
nă, de răspundere pentru îndeplinirea in cele 
mai bune condiții a sarcinilor încredințate ca
drelor din economie de la toate nivelurile, de sus 
pină jos.

in cadrul ședinței a fost, de asemenea, exami
nat și aprobat RAPORTUL PRIVIND ACTI
VITATEA DESFĂȘURATĂ IN SEMESTRUL I

1986 PENTRU REZOLVAREA PROPUNE
RILOR, SESIZĂRILOR, RECLAMATIILOR 
Șl CERERILOR OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII DE PARTID.

Comitetul Politic Executiv a cerut organelor ju
dețene, municipale și orășenești de partid, con
ducerilor ministerelor, ale celorlalte organe centra
le de stat, ale organizațiilor de masă și obștești 
să acționeze, în continuare, cu toată fermitatea 
și răspunderea, in spiritul măsurilor stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 1-2 aprilie a.c., pentru 
rezolvarea cit mai operativă și competentă a tu
turor propunerilor, sesizărilor și cererilor oameni
lor muncii, să manifeste receptivitate și solicitu
dine față de orice problemă, de ordin general 
sau personal, cu care li se adresează oamenii 
muncii, în conformitate cu legile țării, cu normele 
eticii și echității societății noastre socialiste.

Comitetul Politic Executiv o examinat și aprobat 
propunerile privind INIȚIATIVELE ROMÂNIEI 
LA CEA DE-A 41-A SESIUNE A ADUNĂ
RII GENERALE A O.N.U., care iși Va des
chide lucrările la 16 septembrie. Comitetul Politic 
Executiv a stabilit ca delegația română să promo
veze activ poziția României, concepția președinte
lui Nicolae Ceaușescu privind necesitatea opririi 
cursei înarmărilor și trecerii la măsuri concrete de 
dezarmare, in primul rind de dezarmare nucleară, 
renunțarea la forță și la amenințarea cu folosirea 
forței din relațiile internaționale, rezolvarea pe 
cale pașnică, prin tratative, a conflictelor și pro
blemelor litigioase dintre state, soluționarea glo
bală a problemelor subdezvoltării, inclusiv a da
toriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare, 
instaurarea noii ordini economice internaționale. 
Delegația Republicii Socialiste România va acțio
na pentru perfecționarea și amplificarea activi
tății O.N.U.

Comitetul Politic Executiv a examinat și apro
bat, de asemenea, MANDATUL DELEGA
ȚIEI ROMÂNE LA CEA DE-A VIII-A 
CONFERINȚĂ A ȘEFILOR DE STAT SAU DE 
GUVERN Al TARILOR NEALINIATE, CARE 
SE VA DESFĂȘURĂ LA HARARE, IN PE
RIOADA 1-6 SEPTEMBRIE 1986.

Comitetul Politic Executiv și-a manifestat con
vingerea că apropiata conferință de la Harare va 
contribui la dezvoltarea și mai puternică a miș
cării țărilor nealiniate, la întărirea unității de ac
țiune și creșterea rolului acestor țări pe arena 
mondială, în lupta pentru o politică de indepen
dență, destindere și .colaborare, de promovare a 
păcii și înțelegerii intre națiuni. Delegația româ
nă va reafirma solidaritatea militantă a Româ
niei socialiste cu eforturile țărilor nealiniate, ale 
țârilor in curs de dezvoltare pentru depășirea pro
blemelor cu care sint confruntate, cu acțiunile pe 
care ele le întreprind în favoarea păcii și cola
borării internaționale. -

In cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, referindu-se la une
le probleme ale vieții internaționale actuale, a 
subliniat importanța noilor propuneri ale Uniunii 
Sovietice, prezentate de secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, privind prelungirea 
pină la sfirșitul acestui, an a moratoriului unila
teral de încetare a experiențelor nucleare. Salu- 
tind aceste propuneri, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o reafirmat hotârirea partidului și țării noastre 
de a sprijini activ aceste măsuri și a reînnoit, și 
cu acest prilej, chemarea adresată Statelor Unite 
ale Americii de a răspunde în mod corespunză
tor, astfel incit să se ajungă, cit mai curind, chiar 
in cursul acestui an, la înțelegeri concrete, re
ciproc acceptabile, privind încetarea experiențe
lor nucleare. Secretarul general al partidului a 
subliniat, in acest context, necesitatea ca toate 
popoarele, opinia publică mondială, forțele înain
tate, iubitoare de pace de pretutindeni, să-și in
tensifice activitatea și acțiunile pentru a de
termina încetarea oricăror experiențe cu arma nu
cleară, realizarea unor acorduri concrete privind 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarma
re. încetarea experiențelor nucleare ar demonstra 
dorința reală de a se păși cu adevărat pe ca
lea opririi cursei înarmărilor, ar veni in întim- 
pinarea dorinței și așteptărilor tuturor popoare
lor de a se inlatura pericolul unui război nu
clear, de a trăi intr-un climat trainic de pace și 
securitate deplină.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv o 
soluționat, de asemenea, probleme curente ale 
activității de partid și de stat.

CC ÎNALTĂ răspundere, cu patos 
REVOLUȚIONAR, PENTRU ÎNDEPLINIREA 
OBIECTIVELOR NOII REVOLUȚII AGRARE!
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Intrate în practica profund 
democratică promovată de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. con
sfătuirile de lucru pe probleme di
verse ale economiei și vieții socia
le pun Întotdeauna in lumină în
vățăminte de mare importanță 
principială și practică pentru per
fecționarea și dezvoltarea econo
miei naționale, jalonează cu clari
tate căile de urmat, măsurile ce 
trebuie întreprinse pentru a da noi 
impulsuri, noi dimensiuni activită
ții din diferite ramuri ale econo
miei, creșterii producției și avuției 
naționale. în acest cadru de dezba
teri larg democratice se înscrie și 
recenta Consfătuire cu activul de 
partid și de stat din agricultură 
convocată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, care, în cuvîn- 
tarea rostită la încheierea consfă
tuirii, spunea : „Pornind de la 
producția generală obținută la 
orz și grîu. se poate aprecia 
eă avem, pe ansamblu, o re
coltă mai bună decit acum un 
an, chiar una din recoltele bune 
obținute pină acum : dar ea nu este 
la nivelul prevederilor planului si 
al posibilităților existente in agri
cultura noastră socialistă''.

Din această apreciere, din bogă
ția de idei a cu
vintării decurg 
principalele con
cluzii și învă
țăminte cu pri
vire la modul în 
care s-a lucrat 
pe. ansamblul a- 
griculturii in a- 
cest an, atitudi
nea pe care tre
buie să o adop
te față de pro
pria muncă or
ganele șf organi
zațiile de partid, 
organele agrico
le, conducerile de 
unități, toți cei 
ce lucrează in a- 
gricultură, linia 
de urmat pentru 
a realiza in vii
torul an agricol 
— așa cum sub
linia secretarul 
general — o re
coltă dintre cele 
mai bune, chiar 
cea mai bună re
coltă din istoria 
României.

Principala con
cluzie. o conclu
zie îmbucurătoa
re, pe care o sub
liniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
in profunda și 
cuprinzătoarea a- 
naliză, este aceea 
că obiectivele 
noii revoluții a- 
grare, bazate pe 
hotărîrile Con - 
greșului al XIII- 
Teă, sint nu numai posibil'de reali
zat, dar și de depășit. Această a- 
preciere mobilizatoare este convin
gător confirmată de rezultatele bune 
și foarte bune obținute de un mare 
număr de unități agricole Ia pro
ducția de orz și grîu și. în mod 
deosebit, de rezultatele de excep
ție ale județului Olt, care, cu o pro
ducție medie de peste 7 000 kg orz 
și peste 6 000 kg grîu la hectar, se 
înscrie la loc de frunte în înfăptui
rea efectivă a noii revoluții agrare.

Exemplul județului Olt, al nu
meroaselor unități agricole din 
alte județe ale tării arată tuturor 
celor ce lucrează în agricultură că 
nu condițiile neprielnice, nu cauze 
exterioare muncii i-au condus la 
rezultate mai puțin bune sau ne
corespunzătoare, ci atitudinea față 
de muncă, răspunderea față de re
coltă, față de producție, in ultimă 
instanță, răspunderea față de func
țiile și sarcinile încredințate. Or
ganele și organizațiile de partid, 
toți comuniștii din agricultură gă
sesc, in cuvintarea secretarului 
general, în aprecierile și îndemnu
rile adresate, idei și indicații lim
pezi, cu valoare principială și 
practică. pentru reconsiderarea 
activității organizatorice, politice și 
educative, de intărire a spiritului 
de răspundere, a pasiunii revolu
ționare, pentru îndeplinirea sarci
nilor încredințate. Nu explicații, 
nu justificări pentru a încerca să 
se acopere delăsarea, iresponsa
bilitatea trebuie căutate, acolo 
unde s-au obținut rezultate neco
respunzătoare, ci căi, mijloace 
concrete pentru a realiza producții 
Ia nivelul stabilit, la nivelul posi
bilităților. pentru că, așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
indiferent de poziția autocritică 
bună sau mai puțin bună, cu auto
critică nu putem să avem grîu, nu 
putem să avem orz și producție 
agricolă. Pentru recolte Ia nivelul 
maxim al posibilităților este ne
voie de muncă, de muncă multă și 
de cea mai bună calitate, desfă
șurată într-un spirit de ordine și 
disciplină riguroase la fiecare ve
rigă, în fiecare unitate și fermă.

Organele și organizațiile de par
tid, unitățile agricole au de acum 
la îndemînă o experiență bogată 
și foarte bogată privind organiza
rea muncii, tehnologiile în toate 
sectoarele agriculturii. înainte de 
consfătuire, din inițiativa și indica
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a avut loc, în județul Olt, un 
schimb de experiență Ia care au 
participat cadre de răspundere din

toate județele, fruntași ai agri
culturii. participant la consfătui
re. Cele ce s-au putut vedea și 
învăța in unitățile agricole din ju
dețul Olt’■- ■trebuie să constituie 
puncte de reper pentru munca, 
pentru activitatea organizațiilor de 
partid, a cadrelor de conducere din 
agricultură, a specialiștilor, a coo
peratorilor și mecanizatorilor, tre
buie să ambiționeze la obținerea 
unor rezultate pe măsura celor 
din județul Olt și chiar mai bune. 
In toate județele există experiențe 
foarte bune, unități care pot fi 
luate ca model de organizare și 
desfășurare a activității agricole. 
Experiența valoroasă — a subli
niat in repetate rinduri secretarul 
general al partidului — este un 
bun cîștigat de oamenii muncii, de 
colectivele de muncă, este un bun 
al societății noastre socialiste care 
stă la îndemînă tuturor și care 
trebuie valorificat, amplificat. îm
bogățit pentru Ca tot ceea ce este 
bun. tot ceea ce este înaintat să 
rodească din plin nu numai in
tr-un județ sau în cîteva unități, 
ci la scara intregii noastre agri
culturi. Trebuie lichidate însă 
unele manifestări de formalism in 
studierea și cunoașterea experien
ței înaintate, în sensul că. o dată 
însușite experiențele bune, ele tre

„Să facem totul ca să încheiem 
acest an cu rezultate cît mai bune, | 
să punem din primul an al celui 
de-al 8-lea cincinal bazele unor 
producții agricole care să dea ga
ranția înfăptuirii pînă în 1990 a 
obiectivelor noii revoluții agrare în 
toate sectoarele de activitate! Să 
facem astfel ca încă anul viitor 
- an în care vom avea și Conferința 
Națională a partidului-să obținem 
cea mai bună recoltă agricolă de 
pînă acum în România46.

NICOLAE CEAUȘESCU

buie ‘ să ’Tie ~ aplicate punct cil 
punct pe baza unor programe con
crete, urmărite îndeaproape ; e- 
xemplul fruntașilor nu trebuie 
doar aplaudat, ci urmat, experien
ța înaintată nu trebuie doar 
aplaudată, ci aplicată.

Prețuirea de care se bucură oa
menii muncii din agricultură care 
își îndeplinesc în mod exemplar 
răspunderile ce le revin, prețuirea 
de care se bucură fruntașii recol
telor bogate este ilustrată și de 
data aceasta prin inițiativa luată 
de secretarul general al partidu
lui de a se institui titlul de 
„EROU AL NOII REVOLUȚII 
AGRARE" și de a fi atribuit în 
acest an județului Olt, precum și 
tuturor unităților agricole care 
au realizat producții de orz și de 
griu de peste 8 000 kg la hectar. 
Instituirea și acordarea acestui 
titlu vor fi și trebuie să fie un puț 
ternic stimulent moral, politic de 
perfecționare a activității în agri
cultură. nu numai pentru unită
țile care vor fi distinse în acest 
an, ci pentru toate unitățile agri
cole. pentru toți lucrătorii din 
agricultură, să le mobilizeze price
perea și energia, astfel încit in 
anul următor și în anii ce vin un 
număr tot mai mare de unități să 
poată aspira cu îndreptățire, pe 
merit, prin rezultatele bune și 
foarte bune, la obținerea acestui 
înalt titlu.

întotdeauna, conducerea partidu
lui. secretarul general au acordat o 
atenție deosebită atit stimulării 
morale, cit și stimulării materiale 
a tuturor oamenilor muncii, stabi
lind principii și criterii de retri
buire și stimulare în conformitate 
cu rezultatele concrete ale muncii, 
cu cantitatea și calitatea acesteia. 
Una din măsurile de importanță 
deosebită stabilite de eonducerea 
partidului este și aceea de a aduce 
unele îmbunătățiri in sistemul de 
retribuire in agricultură, mai exact 
de formare a fondului de produse 
agricole pentru retribuire. Așa cum 
se subliniază în cuvintarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, la gnu 
și porumb se va acorda pentru fon
dul de retribuire, pentru fiecare 
unitate cooperatistă, 10—11 și 12 la 
sută din producția obținută, în 
mod corespunzător pe cele trei 
zone de fertilitate. Importanța a- 
cestei măsuri, atît pentru creșterea 
producției, cît și pentru creșterea 
retribuțiilor oamenilor muncii din 
agricultură, rezultă și din faptul 
că, realizîndu-se producția, se va 
putea obține o retribuție cu aproa

pe 50 la sută mai mare decit cu 
un an in urmă. Prin cultivarea cu 
griu a unei părți din loturile per
sonale ale cooperatorilor — coma
sate practic, prin măsurile luate 
— cantitatea de griu ce va fi distri
buită anul viitor, in condițiile rea
lizării producției agricole, aproape 
se va dubla. La porumb, măsura 
se va aplica începind din acest an. 
Asemenea principii se vor intro
duce și la alte culturi, iEste, desi
gur. o măsură care dă satisfacție 
tuturor celor ce lucrează cu hărni
cie și răspundere, o măsură de na
tură să stimuleze munca oameni
lor. să determine conducerile de 
unități agricole, organele agricole 
județene să asigure desfășurarea 
la un nivel superior a întregii ac
tivități in agricultură, să întăreas
că disciplina in muncă și tehnolo
gică, să inițieze măsuri in confor
mitate cu specificul fiecărei uni
tăți,. care să pună mai bine in va
loare condițiile de climă, de sol, 
să asigure, in ultimă instanță, ni
veluri maxime de producție la toa
te culturile. Noul sistem — subli
nia secretarul general al partidu
lui — lichidează egalitarismul și 
încurajează munca cooperatorilor, 
a tuturor oamenilor muncii pentru 
producții cit mai mari, iar in raport 
de aceasta, și cantitatea de cereale 

sau alte produse 
agricole va creș
te in mod cores
punzător.

Obiectivele și 
cerințele ce stau 
in fața agricultu
rii. a tuturor oa
menilor muncii 
din această ra
mură de bază^ a 
economiei na
ționale, clar for
mulate în cuvin
tarea secretaru
lui general al 
partidului, im
pun, in continua
re. o muncă stă
ruitoare și efi
cientă pentru în
cheierea cu suc
ces a acestui an 
agricol, pentru 
pregătirea la un 
nivel superior a 
producției agri
cole din anul vii
tor, Recolta de 
porumb, care se 
anunță bună, de 
floarea - soarelui, 
de sfeclă de za
hăr și legume, ca 
și de la celelal
te culturi trebuie 
strînsă cu mult 
mai mare grijă 
decit pînă acum, 
luîndu-se mă
suri hotărite pen
tru evitarea cu 
desăvîrșire a ori
cărei pierderi de 
producție, pen
tru transportul și 

înmagaZinarea ei in Cele mai bune 
condiții și livrarea nemtirziată a 
tuturor cantităților de produse sta
bilite la fondul de stat și la fon
dul de furaje.

Campania de recoltare a culturi
lor de toamnă, ca și campania de 
însămînțare a cerealelor păioase 
trebuie organizate din toate punc
tele de vedere, așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, ca 
6 campanie militară, pregătind to
tul temeinic și material, și din punct 
de vedere al asigurării forțelor 
pentru a se realiza toate lucrările 
la termenele stabilite. Trebuie să 
se urmărească întronarea unei or
dini și discipline ferme în întrea
ga activitate, să se prevadă răs
punderi precise și, ce-i mai impor
tant, să se asigure participarea 
efectivă la munca în cîmp a în
tregii populații de la sate, in frun
te cu primarii, cu toate cadrele de 
conducere din unități și din co
mune. Prin toate acestea trebuie să 
se asigure, in ultimă instanță, ca 
întreaga recoltă să fie strinsă și 
pusă la adăpost în timp cit mai 
scurt, pentru a se evita ceea ce s-a 
petrecut în ultimii ani, și chiar in 
acest an in unele unități, la recol
tarea griului și orzului, cind s-au 
pierdut însemnate cantități de pro
duse din cauza prelungirii perioa
dei de recoltare.

Sint menționate în cuvintarea se
cretarului general al partidului ter
menele pînă la care să se execute 
integral diferitele categorii de lu
crări. Astfel, pină la 1 septembrie 
trebuie încheiată recoltarea florii- 
soarelui, în următoarele 4—5 zile — 
fasolea, soia în maximum 10 zile 
de la începerea recoltării, iar 
producția de porumb din cultura 
întii trebuie strînsă în întregime 
pină la întii octombrie, după aceas
tă dată urmind să fie cules doar 
porumbul din cultura a doua.

Toate lucrările de recoltare sint 
extrem de importante, dar, fără în
doială, cea mai mare atenție trebuie 
dată recoltării porumbului, ținînd 
seama atît de suprafețele mari de 
pe care trebuie strînsă producția, 
cit și de faptdl că din recolta aces
tui an, care se estimează a fi bună, 
nu trebuie să se piardă absolut ni
mic, astfel incit să se realizeze in 
medie la hectar cel puțin 8 000 kg 
de porumb.

De cea mai mare importanță este, 
așa cum se subliniază în cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca 
pretutindeni să fie luate din timp 
măsuri eficiente pentru a se asi
gura depozitarea și conservarea în

(Continuare in pag. a V-a)
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„EROU AL NOII REVOLUȚII AGRARE"
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PROPRIETAR, PRODUCĂTOR, BENEFICIAR 
-ipostaze fundamentale ale omului în societatea noastră, 

care-i garantează libertatea, egalitatea, demnitatea 

azi, in România
Societatea pe care o edificăm, 

a dreptății și egalității sociale și 
naționale, face totul ca omul să aibă 
condiții de muncă, de învățătură și 
de viață tot mai bune, ca personalita
tea umană să se manifeste din plin, 
în aceasta constă, de altfel, deosebirea 

esențială între socialism și capitalism, 
între societatea bazată pe asuprire 
și societatea fără clase, în care poporul 
este stăpîn pe destinele sale, în care 
tot ce se înfăptuiește aparține poporu
lui, numai poporului!

NICOLAE CEAUȘESCU

„Nici muncă fără piine,
...VechiuJ deziderat al muncitorului și 

țăranului român — pentru care s-au 
purtat lupte și s-au jertfit vieți umane, 
generații la rind — a fost împlinit abia 
în anii socialismului cînd, poporul deve
nind stăpîn pe destinele sale, în țara 
noastră au dispărut pentru totdeauna 
șomajul, exploatarea omului de către om, 
ca și păturile sociale care trăiau pe 
leama asupririi maselor muncitoare.

Dreptul la muncă — drept primordial, 
care și astăzi mai constituie un deziderat 
în societatea capitalistă bintuită de flage
lul șomajului — este, în România, un 
drept constituțional al fiecărui cetățean.- 

, „Cine a trăit și în vechiul regim bur- 
‘ghezo-moșierese înțelege și apreciază la 
adevărata sa valoare și semnificație drep
tul universal la muncă asigurat astăzi — 
ne spunea lăcătușul Constantin Duduman, 
din Pașcani. Care în continuare își dez
volta astfel ideea : înainte de anul 1944 
am fost ucenic și am deprins meseria 
la Atelierele C.F.R. Pașcani. O dată 
calificat însă, nimeni nu mi-a asigu
rat loc de muncă ; pe atunci șomajul 
era in floare. Abia, abia am găsit de 
lucru — prin curte, la curățenie, la între
ținere, la vopsitorie. Or. eu eram lăcătuș ! 
Abia după 1944 am putut pătrunde în 
atelierul de lăcătușărie al atelierelor — 
devenite, ulterior, întreprinderea mecanică 
de material rulant — unde am muncit 39

Printr-o nouă calitate a muncii—spre o nouă calitate a vieții
...La Uzina de prelucrare a minereurilor 

neferoase Săsar, din Baia Mare, se desfă
șura adunarea generală a oamenilor 
muncii — una dintre acele întruniri de
mocratice organizate peste tot în țară in 
această perioadă premergătoare Con
gresului consiliilor oamenilor muncii. 
Un vorbitor — electricianul Venia
min Raț — a rostit o adevărată ple
doarie pentru cultivarea și promovarea 
largă a unei mentalități noi, caracterizată 
prin responsabilitate și autoexigență, față 
de muncă și de produsele muncii : „Noua 
mentalitate trebuie să înceapă de la noi, 
cei prin mina cărora trece metalul. Să 
nu mai închidem ochii în fața nici unei 
impurități sau nereguli în prepararea me
talului ; interesul nostru este să dăm 
numai metal de bună calitate, că al nostru 
este, și pentru mai binele țării îl dăm. 
Cu cit producem mai bine, cu atît putem 
trăi mai bine !“.

Faptul ni s-a părut cit se poate de con
cludent pentru modul în care gîndește și 
acționează clasa noastră muncitoare, în
tregul nostru popor, azi. „Bineînțeles, cu 
cit producem mai bine, cu atit putem trăi 
mai bine de pe urma muncii noastre. Și

Condiții de odihnă și recreare
Dreptul la odihnă a însemnat la început 

săptămîna de lucru de 48 de ore, înseamnă 
de cîtva timp săptămîna redusă, de 46 de 
ore, și va însemna — în perspectivă 
apropiată și în relație directă cu asigura
rea îndeplinirii sarcinilor de producție — 
trecerea la săptămîna de lucru de 44—42 
ore.

Dreptul la odihnă înseamnă, totodată, 
concediu anual plătit. Concediu care, in 
societatea noastră, poate fi efectuat în 
oricare dintre cele aproximativ 200 sta
țiuni balneoclimaterice existente, ce și-au 
deschis larg porțile pentru a primi pe 
adevărații proprietari, producători și be

nici piine fără muncă"
de ani. De vreo doi ani am ieșit la pensie, 
dar nici gînd să zac la soare. în calitate 
de gospodar, în calitate de deputat în con
siliul popular orășenesc pentru suburbia 
Blăgești, mă străduiesc să nu stau deloc 
și să fac mereu ceva folositor oamenilor. 
Mă ajută la aceasta și liniștea, sufletească 
dată de faptul că toți cei cinci copii ai 
mei au un loc de muncă garantat".

Dezvoltarea economico-socială armonioa
să, echilibrată, a fiecărei zone — a condus, 
în decursul anilor, la sporirea continuă a 
numărului personalului muncitor : spre 
exemplu, de la 4.3 milioane în anul 1965, 
la 7,7 milioane în 1985. Iar dezvoltarea 
planificată a economiei naționale solicită 
ca acest potențial de forțe umane, mereu 
mărit, să aibă o calificare mereu mai 
înaltă.

Prin asigurarea unei proporționalități co
respunzătoare între retribuții (în funcție de 
cantitatea, calitatea și importanța socială a 
muncii), prin reducerea continuă a rapor
tului dintre retribuțiile maxime și minime 
din economie, au fost transpuse în practi
că principiile eticii și echității socialiste, 
politica de retribuire și ridicare a venitu
rilor populației contribuind și ea la întro
narea noilor raporturi sociale. Retribuția 
medie a ajuns — prin succesivele majorări 
din ultimii ani — să fie astăzi de aproape 
trei ori mai mare decît în anul 1965.

cu cit producem mal mult, cu atit putem 
avea mai mult. Pentru că — în nici o so
cietate, cu atît mai puțin In cea socialistă
— nimeni nu poate consuma mai mult 
decit produce și nu poate avea ceva mai 
bun decît produce, calitatea muncii deter- 
minind, legic și inevitabil, calitatea vieții"
— arăta, în discuția noastră, minerul Con
stantin Popa — Erou al Muncii Socialiste, 
șef de brigadă la I.M. Lupeni.

.... A fi beneficiar, azi, înseamnă a te 
simți direct cointeresat, dar și dator, să 
contribui necontenit la belșugul unității, 
convins că prin aceasta contribui la 
belșugul țării, al poporului întreg și al 
fiecăruia in parte" — opina și un om al 
recoltelor bogate : cooperatorul Florea 
Matei, de la C.A.P. Gostavățu, județul Olt.

Sînt gînduri exprimate de către adevăra- 
ții făuritori de bunuri materiale. Gînduri 
cit se poate de concludente pentru modul 
în care proprietarii și producătorii de azi 
își înțeleg calitatea de beneficiari ai muncii 
lor, pentru modul în care poporul nostru 
înțelege că o nouă calitate a vieții nu se 
poate realiza decit pe fundamentul trainic 
al unei noi calități a muncii.

neficiari. Extinzindu-se și dezvoltîndu-se 
an de an, rețeaua stațiunilor de odihnă 
și tratament și-a sporit de 3,2 ori capa
citatea din anul 1965 pină azi : Vatra Dor- 
nei și Băile Herculane — de două ori ; 
Litoralul — de peste trei ori ; Căciulata — 
de patru ori ; Govora — de șase ori ; Băile 
Felix — de șapte ori ; Slănic Moldova — 
de opt ori ; Tușnadul — de paisprezece 
ori ; Sovata — de optsprezece ori. Și așa 
mai departe... în anul 1965 au beneficiat 
de serviciile acestei rețele 5,9 milioane de 
oameni ai muncii ; în anul 1985 — numă
rul lor ajunsese Ia 11 milioane !

In locuințe moderne — bunuri moderne
Muncitoarea Cseke Irina Rozsa — de la 

întreprinderea Metalotehnica Tirgu Mureș 
— face parte din cele 11 milioane de 
persoane care s-au mutat în casă nouă 
numai în perioada ce-a urmat Congresului 
al IX-lea al partidului : „Apartamentul 
nou pe care l-am primit din partea statu
lui — ne spunea cu satisfacție — este 
încăpător, modern și confortabil. Cei doi 
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REPERE ALE UNEI REALITĂȚI EDIFICATOARE
• In cursul ultimilor 20 de ani, o treime din venitul național a 

fost folosit pentru dezvoltare
• In 1985, comparativ cu anul 1950, veniturile totale obținute 

de populație pe calea retribuțiilor au sporit de peste 27 ori
• In aceeași perioadă — în condițiile creșterii numărului perso

nalului muncitor din industrie, agricultură și din celelalte sectoare de 
activitate — retribuția medie netă a crescut de peste opt ori

• Astăzi, peste 82 la sută din populația țării locuiește in case 
noi, construite in anii socialismului

• In actualul cincinal vor fi construite alte 750 000 locuințe la 
orașe și sate

• Cheltuielile social-culturale făcute de stat și de alte orga
nizații socialiste in beneficiul oamenilor muncii au însemnat 
20,9 miliarde lei în 1965 și 107,6 miliarde lei în 1985 — ceea ce 
reprezintă, în medie pentru un locuitor, o creștere de la 1 100 lei 
la 4 736 lei

• Alocațiile de stat pentru copii s-au majorat, în 1982, în medie, 
35 la sută ; incepind din anul 1986 au fost majorate din nou - 
26,8 la sută
• Media de viață în țara noastră a crescut cu mai bine de 

30 de ani in mai puțin de o jumătate de secol.

CU 
cu

copii mici ai noștri au loc destul să se 
joace în voie și să crească. Casa nouă re
prezintă însă numai una din numeroasele 
dovezi concrete ale grijii părintești cu 
care partidul și statul nostru înconjoară 
pe toți oamenii muncii și familiile lor. 
Mai este și grădinița, mai sînt și policlini
ca, dispensarul, cantina-restaurant și edifi
ciile culturale, mai este orașul, cu tot ce 
oferă el".

Creșterea standardului de viață al oa
menilor muncii este marcată convingător 
de volumul impresionant al construcției de

Pentru împlinirea și afirmarea personalității umane
Avînd în centrul tuturor preocupărilor 

omul, cu cerințele lui materiale și spiri
tuale, statul nostru pune la dispoziție o 
bună parte din veniturile create prin 
munca poporului și pentru activitățile so
cial-culturale menite să împlinească și să 
afirme personalitatea umană.

Neprecupețita grijă părintească începe 
cu copiii — generațiile care miine vor fi 
chemate să desăvîrșească opera construc
tivă revoluționară începută după anul 1944 
și continuată mai viguros și mai pregnant 
pe parcursul anilor scurși de la Congresul 
al IX-lea. „Anul trecut am adus pe lume 
pe cel de-al zecelea copil — spunea cu o 
mîndrie lesne de înțeles Irina Dănuț — 

locuințe și alte edificii moderne — atit în 
mediul urban, cit și în mediul rural. Tot
odată, același standard de viață este marcat 
și de volumul însemnat al producției și des
facerii de mărfuri. Față de anul 1950, astăzi 
oamenii cumpără de 121 ori mai multă mo
bilă. In 1955, o familie din opt avea aparat 
de radio, una din 405 aspirator de praf, una 
din 530 — mașină electrică de spălat, una
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din 1 339 — autoturism ; in prezent, 85 la 
sută din numărul total al familiilor dispun 
de aparate de radio, una din cinci — de as
pirator de praf, două din cinci — de ma
șină electrică de spălat, una din opt — de 
autoturism. Aproape 70 la sută din familii 
dispun de televizoare, aproape 60 la sută de 
frigidere. In raport direct cu dinamica pro
ducției de bunuri, crește și volumul total 
al desfacerii de mărfuri, care — față de 
1950, spre exemplu — era de 4,6 ori 
mai mare în 1965 și este de peste 17 ori 
mai mare în prezent.

cooperatoare din comuna Turț, județul 
Satu Mare. Evenimentul a avut loc intr-o 
casă a sănătății cum n-a avut nicicînd co
muna noastră, construită de curind. Trebuie 
să spun că noi avem copiii pentru bucuria 
noastră sufletească, și nu pentru ceea ce 
primim de la stat ca ajutor de seamă pen
tru creșterea lor. Totuși, nu putem să nu 
mulțumim din inimă și pe această cale 
partidului și statului, personal conducătoru
lui nostru iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru tot ceea ce se face în România pen
tru copii, pentru viitorul acestora".

Sprijinul material și prețuirea întregii 
societăți — ce se acordă femeii-mamă și 
copilului — se încadrează în general în 

politica de ocrotire a sănătății, de care be
neficiază întregul popor. în noua concepție 
a partidului nostru — fundamentată de 
Congresul al IX-lea și de cele ce i-au ur
mat între timp, inclusiv Congresul al 
XIII-lea — asistența sanitară este orien
tată în primul rînd spre prevenirea 
îmbolnăvirilor.

Larg cadru democratic de participare la conducerea socială
Socialismul se construiește cu poporul, 

pentru popor. Acest principiu demo
cratic, cu valoare decisivă pentru în
făptuirea obiectivului istoric fundamen
tal al noii orinduiri, a devenit în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" o realitate majoră a 
societății noastre. Deveniți proprietari, 
producători și beneficiari, oamenii muncii 
sînt nu numai interesați de buna desfășu
rare a activității sociale, ci și direct răs
punzători de organizarea, conducerea și 
controlul ei. Un sistem democratic original 
— inspirat direct de secretarul general al 
partidului — a fost instituit în acest scop, 
asigurînd participarea maselor la condu
cerea socială.

Oamenii muncii beneficiază — pe lingă 
formele constituționale — de o seamă de 
structuri democratice pentru a participa 
la conducere : consiliile și adunările oa
menilor muncii ; forurile naționale ale oa
menilor muncii din industrie, agricultură, 
știință, învățămînt și cultură ; organizațiile 
F.D.U.S. ș. a.

Pentru noi și țara de azi, pentru urmașii noștri și țara de miine
Muncind mai mult, putem avea mai 

mult. Muncind mai bine, putem trăi mai 
bine. E limpede. Dar tot atit de limpede 
este că nici nu putem consuma noi tot ce 
producem. Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat în 
repetate rînduri că progresul economic și 
social al fiecărui popor, gradul de civiliza
ție din fiecare țară sînt determinate în 
măsură hotăritoare de realizarea unui ra
port just intre fondul de acumulare și 
fondul de consum. Desigur, o diminuare a 
acumulării ar putea înlesni cîțiva ani o 
creștere mai mare a consumului, dar o 
asemenea concepție „consumatoristă" ar 
conduce ulterior la serioase consecințe ne
gative asupra dezvoltării întregii economii, 
asupra progresului general al societății, di- 
minuînd pină la urmă însăși baza pentru 
creșterea nivelului de trai al populației.

Abordind această problemă, muncitorul 
Marin Purcaru — de Ia I.M.M.R. Craiova, 
deputat in circumscripția electorală Valea 
Roșie — arăta : „Sigur, fiecare om dorește 
pe bună dreptate să trăiască tot mai bine, 
el și familia lui, de pe urma muncii pro
prii. De aceea și statul face atîtea și atîtea 
investiții sociale, de aceea și veniturile

Așa gindesc muncitorii, așa gindesc țăranii, așa gindește poporul întreg, călăuzit 
de partid. Chibzuit, gospodărește !

E adevărat, nu-i ușor. Mai sînt și dificultăți. Chiar în ultimii ani am fost nevoîți 
șă ne confruntăm cu o serie de greutăți provocate de calamități naturale, de fenomene 
inevitabile ale dezvoltării sau de manifestări ale crizelor care zguduie lumea contempo
rană. Dar cu cit le depășim mai repede și mai hotărit, prin munca unită a poporului, 
cu atît marile realizări ale acestor ani devin mai revelatoare.

Pe baza acestor realizări, conduși de partid, încrezători în forțele și capacitățile 
creatoare ale poporului, putem să scrutăm viitorul cu optimism și cu programe de muncă 
pe cit de mărețe pe atit de realizabile, cum sint cele izvorîte din hotărîrile istorice ale 
Congresului al XIII-lea, din Directivele privind dezvoltarea economico-socială a Româ
niei in cincinalul 1986—1990 și in perspectivă pină in anul 2000, din Programul partidului 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării spre comunism.

Pagină realizată de Gheorțjhe M1TRO1, cu sprijinul corespondenților „Scinteii"

A fi beneficiar în țara noastră socialistă 
mai înseamnă, în același timp, accesul larg 
Ia invățămintul de toate gradele, la știință 
și cultură, la valorile spirituale, la tot ceea 
ce statul pune cu generozitate la dispoziția 
maselor pentru instruire și educație, pen
tru cultivarea aptitudinilor și afirmarea 
personalității umane.

Pe de altă parte, în calitate de cetățeni, 
ei au la dispoziție o serie de modalități spe
cifice pentru a participa la luarea decizii
lor ce privesc viața lor și a localităților 
lor : comitete de cetățeni, adunări ale ce
tățenilor, „Tribuna democrației", delegați 
sătești, echipe de control al oamenilor 
muncii,- organizații ale democrației și uni
tății socialiste, comitete de femei, asociații 
de locatari etc.

Deputatul Enache Bratu, din comuna te- 
leormăneană Brinceni, ne spunea : „La noi, 
ca și în întreaga țară, participarea 
cetățenilor la luarea deciziilor este înso
țită, în mod firesc și necesar, de mobili
zarea tuturor forțelor și energiilor locale 
pentru înfăptuirea deciziilor. In virtutea 
principiului profund democratic «obștea 
hotărăște, obștea înfăptuiește — in intere
sul fiecăruia și al tuturor», sătenii vin cu 
mic cu mare să ducă la bun sfîrșit iniția
tivele discutate și adoptate in comun. 
Toate ce s-au făcut s-au făcut și cu parti
ciparea efectivă a cetățenilor".

noastre sint sporite mereu. Dar, în același 
timp, avem și o înaltă îndatorire față de 
urmașii noștri de miine, cărora trebuie să 
le lăsăm de asemenea o mare parte din ro
dul muncii noastre. Procedind astfel, ctito
rind pentru viitor, dăm generațiilor ce ne 
urmează posibilitatea să aibă o bază trai
nică de plecare spre noi realizări și să 
poată spune cu profundă recunoștință : 
înaintașii noștri au făcut totul pentru a 
asigura poporului o viață îmbelșugată și 
un viitor fericit, au făurit o țară liberă, 
independentă și prosperă".

Așa gindesc, ca să mai dăm un exemplu 
edificator, și țăranii din Teremia Mare, 
județul Timiș, în numele cărora primarul 
Viliam Heinz ne-a prezentat, cu fală de 
gospodar de frunte, tot ce s-a înfăptuit în 
această comună în ultimii ani. S-a înfăp
tuit mult, frumos — și, mai ales, trainic — 
în toate domeniile. „Ca să dureze, ca să le 
folosească și copiii, și nepoții, și străne
poții noștri, și să ne pomenească peste 
decenii că nu ne-am gindit numai la că
ciula noastră și la buzunarul nostru, ci 
ne-am gindit și la ei, cum ne cere omenia 
și cum cer interesele majore ale țării" — 
spunea primarul din Teremia.

Spitalul județean din Baia Mare Intr-un laborator al Facultății de energetică — Institutul po
litehnic București

Locuințe noi in comuna Păltinoasa, județul Suceava La Mamaia, ca pe întregul litoral românesc
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O ZI LA ÎNALTA ȘCOALĂ AGRICOLĂ
A JUDEȚULUI „EROU AL NOII REVOLUȚII AGRARE"

învățăminte de In un amplu schimb de experiență organizat din inițiativa tovarăsnlni Nicolae Ceausescu in ludului Olt
Cîmpurile județului Olt au devenit, duminică, 17 august, un 

vast teren de studiu din care, ca intr-un uriaș tratat de agro
tehnică, se poate învăța cum trebuie lucrat pămîntul pentru a 
se face agricultură intensivă, modernă, de înaltă eficientă, cum 
trebuie să se acționeze practic pentru înfăptuirea obiectivelor 
noii revoluții agrare. Prilejul l-a constituit organizarea, din 
inițiativa secretarului general al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cadrul Consfătuirii cu 
activul de partid și de stat din agricultură, a unui amplu și 
fructuos schimb de experiență în numeroase unități din nouă 
consilii unice agroindustriale de stat și cooperatiste. Au parti
cipat primi-secretari și secretari cu problemele de agricultură 
ai comitetelor județene de partid, specialiști din ministere și 
organe centrale, din domeniul cercetării științifice, reprezen
tanți ai organelor agricole județene și ai unor unități agri
cole. Contactul direct cu egalizările județului Olt a repre
zentat echivalentul unui cu” intensiv, de scurtă 
academiei agricole.

întreaga desfășurare a acestei importante acțiuni 
țiat principalele căi prin care țăranii cooperatori, 
torii, specialiștii, toți lucrătorii ogoarelor din . această parte a 
țării au. făcut ca pămîntul să devină din an în an mai rod
nic, au obținut producții-record la toate culturile. Schimbul 
de experiență a evidențiat modul exemplar in care organi
zația județeană de partid a gîndit și organizat fiecare etapă 
a campaniilor agricole, pe baza unor programe concrete, me
nite să croiască drum tot niai larg noului, să asigure gene
ralizarea experienței înaintate, să mobilizeze întreaga energie 
a lucrătorilor ogoarelor pentru realizarea unor producții vege
tale și zootehnice tot mai mari, în vederea sporirii contribuției 
județului Olt la progresul general al țării, la înfăptuirea 
mărețeî opere de construire a socialismului pe pămîntul Româ
niei.

Rezultat firesc al unei evoluții constante pe planul orga
nizării muncii, promovării metodelor avansate de lucru, pro
ducția din acest an la grîu și orz, la porumb și floarea-soa
relui, la sfeclă de zahăr, legume și fructe, in zootehnie, prac
tic în toate sectoarele agriculturii, situează județul Olt în frun
tea amplei competiții desfășurate în întreaga țară pentru ob
ținerea unor recolte cît mai bogate, sigure și stabile, in sti- 
mulatoarea postură de adevărat avanpost al înfăptuirii noii 
revoluții agrare în țara noastră.

durată al

a eviden- 
mecaniza-

Valea Mare, participanților le-au 
fost prezentate toate tipurile de 
utilaje, asamblate în agregate 
complexe, care vor fi folosite in 
apropiata campanie de însă- 
mințare a cerealelor păioase. In 
constituirea acestor agregate de 
utilaje s-a urmărit atît rezol
varea problemelor de ordin a- 
grotehnic, rezultate din imbu- 
nătățirile aduse tehnologiei a- 
cestor culturi, cit și, în egală 
măsură, realizarea lucrărilor la 
costuri și cu consumuri de com
bustibil cit mai reduse. Bună
oară, executarea arăturii pen
tru cerealele păioase se face nu
mai cu plugurile PP-30, Ia care 
s-au atașat scormonitoare pen
tru mobilizarea solului in pro
funzime pe încă 10-12 cm, plus 
grape stelate pentru uniformi
zarea arăturii. De asemenea, 
pregătirea terenului se execu
tă numai cu agregate compuse 
din grapă cu discuri, lamă ni
velatoare și grapă cu colți ficși.

tragreutăți de cite 1,5 kg pe fie
care brăzdar. Prin aceasta se a- 
sigură încorporarea uniformă a 
semințelor la aceeași adîncime, 
ceea ce elimină golurile dato
rate semințelor ce rămin la su
prafața solului. Toate semănă- 
torile sînt echipate cu fertili
zatoare și cu tăvălugi de tasare.

Pretutindeni, pe traseul schim
bului de experiență, la coopera
tivele agricole din Scornicești, 
Dobrosloveni, Stoicănești și 
Seaca, participanților le-au fost 
expuse și alte preocupări și 
măsuri Întreprinse pentru obți
nerea în anul 1987 a unei recol- 
te-record de cereale păioase. Un 
aspect s-a impus cu precădere 
atenției. Peste tot, la marginea 
lanurilor de floarea-soarelui se 
puteau vedea grămezi imense 
de amendamente calcaroase, a- 
duse din timp în cîmp, pentru 
a putea fi administrate imediat 
după recoltarea florii-soarelui. 
Li s-a explicat participanților

științific. Această vastă 
tate de cercetare, la 
fost atrasă masa largă 
cialiștilor și, bineînțeles, 
trebuie adăugate formele 
cifice de pregătire a mecaniza
torilor și cooperatorilor, a dus 
Ia o creștere generală a nivelu
lui de pregătire științifică și 
tehnică a tuturor lucrătorilor 
din agricultura județului. .Este 
un element care explică nivelul 
științific și tehnic ridicat 
care se lucrează în prezent 
agricultura județului Olt.

Pe parcursul schimbului 
experiență au fost explicate 
alte aspecte privind recoltarea 
și buna conservare a produc
ției de porumb. Bunăoară, la 
C.A.P. Tătulești, unii partici- 
panți au întrebat dacă po
rumbul, care și acum este foar
te verde, mai are timp să a- 
jungă la maturitate. Și în a- 
cest sens, gazdele au prezentat 
o experiență proprie valoroasă.

activi- 
care a 
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taliat modul în care se face e- 
valuarea producției. S-a insis
tat asupra conștiinciozității și 
răspunderii ce caracterizează a- 
ceastă acțiune de mare impor
tanță pentru evaluarea concre
tă a producției. S-a subliniat că 
în fiecare fermă a fost intro
dus un dosar al evaluării pro
ducției, în care sînt trecute toa
te datele procedurale. După e- 
valuare, lanurile de porumb 
sînt date în primire cu semnă
tură celor care le-au lucrat in 
acord global — mecanizatori, 
cooperatori și șefii de ferme, 
care poartă răspunderea pentru 
realizarea intocmai a producției 
evaluate.

In cadrul tematicii schimbu
lui' de experiență, problematica 
creșterii producției de porumb 
a ocupat un loc central. In ju
dețul Olt au fost puse bazele 
obținerii de recolte mari pe toa
te tipurile de soluri, indiferent 
de starea naturală de fertili-

Schimbul de experiență a în
ceput la C.A.P. Bărăști^de Vede, 
Aici, la capătul unor sole cu po
rumb, de pe un loc înalt, parti
cipanții au putut admira nesfâr
șitul lânurilor de porumb, dense, 
uniforme, de un verde închis, 
sănătos. Ca de altfel în tot ju
dețul, mai ales aici, în partea 
de nord a județului, pe terenuri 
sărace, de tip podzol și smolni- 
ță, cu un conținut ridicat de 
argilă și foarte dificil de lucrat, 
lanurile de porumb stau măr
turie a modului responsabil in 
care s-a muncit în toate unită
țile agricole, pe tot parcursul a- 
nului și la toate culturile.

De ce s-a insistat în mod deo
sebit tocmai asupra felului în 
care se prezintă cultura porum
bului, ca de altfel și aceea a 
florii-soareltli) in această parte 
a județului ? Numai o treime

dă în care s-au înregistrat tem
peraturi toride de 36 grade Cel
sius în aer și 55—60 grade Cel
sius la sol, lanurile de porumb 
se prezintă ca și cum nu ar su
feri de lipsa apei.

Directorul Oficiului județean 
de studii pedologice și agrochi- 
mice, Ion Voicu, a prezentat pe 
larg participanților harta tipu
rilor de sol din județ, accen- 
tuind caracteristicile solurilor 
grele situate in centrul și nor
dul județului, care necesită 
executarea in complex a unui 
ansamblu de măsuri 
ameliorative pentru 
potențialului lor de 
Participanții au luat 
de amplul program 
comitetul județean de partid în 
acest scop. In diferite locuri, din 
această i-zonă — la, cooperativele 
agricole Scornicești, Bălteni,

agropedo- 
ridicarea 

fertilitate, 
cunoștință 
stabilit de

din suprafață arabilă a județu- Mărgineni și TătuleșU .-R-partir. 
. . ™. x------ .. j,_ „x™;— cipanții la schimbul de expe-,

riență au văzut la lucru formar- 
țiile de tractoare grele, echipa
te cu dispozitive speciale, care 
executau scarificarea solului. 
Pînă acum. în județul Olt au 
fost făcute lucrări de scarifica
re a solului pe mai bine de un 
sfert din suprafața arabilă, iar 
afinarea profundă pe aproape 
100 000 hectare. Eșalonarea a- 
cestor lucrări este astfel conce
pută îneît să se revină pe a- 
ceeași suprafață o dată la 3—4 
ani.

în aceeași ordine de idei, 
pentru ridicarea potențialului 
productiv al acestor soluri gre
le, cu aciditate ridicată, la 
C.A.P. Scornicești gazdele s-au 
referit pe larg și la alte acțiuni 
de mare însemnătate. Dumitru 
Turcin, președintele acestei co
operative agricole de frunte a 
agriculturii noastre, s-a referit 
la importanța pe care o pre
zintă pe podzol și smolniță ad
ministrarea unor mari cantități 
de îngrășăminte naturale și 
aplicarea de amendamente cal
caroase, prin care se diminu
ează mult aciditatea solului și 
se creează condiții optime pen
tru dezvoltarea normală a plan
telor. De altfel, în județul Olt, 
aceste lucrări se realizează pe 
baza unor programe bine gîn- 
dite. Pînă acum au fost admi
nistrate peste trei milioane tone 
îngrășăminte organice și 
milioane 
Acestea sînt doar citeva __
acțiunile desfășurate sistema
tic pe mari suprafețe, care, 
după cum s-au convins parti
cipanții la schimbul de expe
riență, au permis ca în unele 
locuri podzolul și smolniță să 
fie transformate în adevărate 
cernoziomuri.

lui Olt este formată din pămin- 
turi fertile, situate în zona de 
la Caracal pînă la Dunăre. Res
tul suprafețelor sint formate 
din soluri sărace,, din categorii
le patru și șase de fertilitate, 
cu condiții de lucru extrem de 
dificile. Pe aceste terenuri, în
deosebi din zona de nord a ju
dețului, unde au fost amena
jate mai multe puncte de vizită 
pentru participanții la schimbul 
de experiență, trebuie să se in
tervină cu lucrări speciale, exe
cutate sistematic, pentru a se 
obține' o ridicare a potențialu
lui productiv al solurilor. Des
pre ce este vorba ?

La C.A.P. Priseaca, pe un te
ren proaspăt arat, participanți- 
lor la schimbul de experiență li 
s-a făcut o demonstrație „pe 
viu“ despre însemnătatea pe 
care o au pe aceste terenuri 
lucrările de scarificare și ali
nare profundă a solului. Au fost 
săpate trei gropi, în care se pu
tea Vedea concret, pe profilul 
solului, in adîncime, care este 
gradul natural de compactare a 
pămîntului în primul caz, apoi 
cum se prezintă acesta după e- 
xecutarea scarificării la 60—80 
cm adincime, lucrare realizată 
mai întîi cu tractorul S-l 500 și 
apoi cu tractorul A-l 800. Se pu
tea vedea clar cum, ca efect al 
scarificării. pămintul s-a trans
format intr-un adevărat rezer
vor de apă pentru plante. Prin 
această lucrare, apa in exces, 
care de obicei băltește Ia su
prafața terenului, este înmaga
zinată și reținută in profunzi
mea solului 
Iată în fapt unul 
secrete care 
acum, după aproape o lună și 
jumătate de cînd nu a mai 
plouat pe aceste locuri, perioa-

două 
tone amendamente, 

din

timp îndelungat, 
din marile 

explică de ce și

Cum cresc spicele pentru
8000 kg la hectar

La C.A.P. Valea Marc, la 
marginea unei sole proaspăt 
arate, a fost amenajată o micro- 
expoziție cu sistema de mașini 
ce va fi utilizată în apropiata 
campanie de însămințare a ce
realelor păioase. Aici, partici
panții la schimbul de expe
riență au putut constata con
cret, din prezentarea făcută de 
Alexandru Deaconu, directorul 
Trustului județean al S.M.A., 
rapiditatea cu care se trece la 
generalizarea învățămintelor va
loroase desprinse din activita
tea acestui an la cultura ce
realelor păioase. De fapt, se 
poate aprecia că una din ma
rile resurse ale creșterii pu
ternice a producției vegetale in 
județul Olt constă tocmai în 
modul operativ in care • comi
tetul județean de partid a ge
neralizat și a extins în toate 
unitățile experiența unităților 
agricole fruntașe.

' înfățișarea modului în care 
a evoluat creșterea producției 
de griu și orz în județul Olt 
a evidențiat participanților la 
schimbul de experiență nivelul 
ridicat de producție la care 
se poate ajunge, chiar și pe te
renuri mai sărace, atunci cind 
tehnologia aplicată corespunde 
condițiilor specifice dintr-un 
loc sau altul, cind se acționează 
cu răspundere și conștiinciozi- 

^tate. Dacă în anul 1965 se ob-

țineau In medie la 
kg griu și 1 943 kg 
1986 s-au realizat, 
hectar, pe întreaga suprafață 
cultivată. 6 005 kg de griu și 
peste 7 000 kg de orz. Sint ni
veluri de producție care dove
desc convingător, prin fapte, că 
in județul Olt se acționează fără 
preget pentru înfăptuirea fer
mă a obiectivelor noii revoluții 
agrare. Tot mai multe sînt 
unitățile agricole care intră in 
eșalonul unităților fruntașe. 
Dacă in urmă cu patru ani 
nici o unitate agricolă nu tre
cea de limita celor 8 000 kg de 
griu sau orz la hectar, in acest 
an 22 de unități au realizat, in 
medie, la hectar, peste 8 000 kg 
orz, iar 9 unități — peste 8 000 
kg griu. Sint numai citeva 
date, dar care probează cu pu
tere de convingere că în jude
țul Olt s-a produs o apropiere 
a majorității unităților agricole 
de unitățile de virf Ia produc
ția de cereale.

Experiența acestui an la cul
tura cerealelor păioase a relie
fat noi elemente, deosebit de 
valoroase, care vor fi extinse 
în toamnă pe toată suprafața 
ce se va semăna cu griu și 
orz, ele reprezentînd pîrghii 
ce vor permite ca în anul vi
itor să se obțină producții și 
mai mari.

La microexpoziția de Ia C.A.P.

hectar 1 722 
orz, în anul 
in medie la

r

*

V
*

i-

Se poate aprecia că județul Olt a realizat obiectivele stabilite 
de Congresul al XIII-lea, obiectivele noii revoluții agrare. Aș 
dori să adresez, la această consfătuire, cele mai calde felicitări 
organizației de partid, comitetului județean de partid, întregului 
activ, tuturor țăranilor și oamenilor muncii din agricultură 
pentru aceste rezultate remarcabile obținute în acest an.

• •
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mul de acces de la marginea 
tarlalei, de unde era încărcat in 
remorci-platformă de mare ca
pacitate. A fost, mult apreciată 
această inițiativă de a pune in 
valoare o altă resursă furajeră 
ieftină pe care o oferă timpul. 
Participanții au reținut că în 
județ se obțin peste 
de fîn de miriște.

Grija constantă a 
lor din județ pentru 
unei cît mai bune 
animalelor a fost ilustrată, ș'i. la 
C.A.P. Seaca, unde au fost pre
zentate două tehnologii origi
nale pentru producerea laptelui 
hidrolizat din soia și a fura
jului unic drojduit.

Primul produs, un substi
tuent al laptelui matern și fo
losit în hrana vițeilor după vir- 
sta de 30 de zile, aduce o eco
nomie de lapte de vacă de 50 
la sută. Tehnologia este sim
plă, rentabilitatea mare. Pentru 
100 litri lapte hidrolizat se fo
losesc 20/kg soia, apă potabilă, 
1 la sută zahăr și 1.5 la sută 
preparate vitamino-minerale.

20 000 tone

specialiști- 
asigurarea 
furajări a

Un alt avantaj : laptele din 
soia poate fi produs in canti
tăți mari și păstrat timp înde
lungat, conservat ia 3—4 grade. 
Pentru administrare în hrana 
vițeilor se preincălzește. De 
asemenea, de o foarte bună a- 
preciere s-a bucurat furajul 
unic drojduit. Prin acest proce
deu se ridică valoarea cu 18 
grame proteină pe kilogramul 
de furaje grosiere — paie, 
pleavă, capitule de floarea-soa- 
relui etc. — care, măcinate, se 
pun la o ușoară fermentare în 
amestec cu o maia preparată 
din apă, tărițe (20—40 la sută), 
drojdie de bere (1—2 la sută) și 
melasă (2—5 la sută). Noul fu
raj este bine consumat și asi
milat de bovine, producția da 
lapte crescînd simțitor.

în continuare au fost vizitate 
sectoarele de producție ale fer
mei de vaci a cooperativei a- 
gricole Seaca, reprezentanți ai 
unității prezentind vizitatorilor 
realizările obținute atitnn zo
otehnie. cit și în producția ve
getală.

Legume din belșug pentru județ, 
fondul de stat și export

NICOLAE CEAUȘESCU

Un deosebit interes pentru par
ticipant au prezentat îmbună
tățirile aduse semănătorilor de 
cereale păioase in scopul rea
lizării unui semănat de mare 
precizie și la un nivel calita
tiv superior. Materializind sar
cinile și indicațiile secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind spo
rirea densității prin însămînța- 
reâ cerealelor păioase în rin- 
duri dese, la toate semănăto- 
rile au fost aduse modificări 
pentru ca distanța între rîn- 
duri să fie de maximum 8 cm. 
Apoi, fapt deosebit de impor
tant, pe organele active ale se
mănătorii

IO..’jrflfTțM-S. "7 /*!
au fost atașate con-

că, îndeosebi în partea de cen
tru și nord a județului, expe
riența de pînă acum a dovedit 
necesitatea aplicării unor mari 
cantități de amendamente pe 

. terenurile ocupate cu floarea- 
soarelui după care urmează 
cerealele păioase. Este una din 
măsurile în curs de realizare, 
prin care se urmărește ca și pe 
terenurile puternic acide să se 
creeze condiții optime pentru 
obținerea de recolte mari de 
griu și orz. Acest aspect, ca și 
altele de care au luat cunoș
tință participanții la schimbul 
de experiență denotă că stadiul 
pregătirilor pentru noua recol
tă de cereale păioase este a- 
yansaț.

lan sau... pădure de porumb?

’ Pentru a grăbi coacerea, la hi
brizi cu perioadă lungă de ve
getație, se recurge la lringerea 
știuleților și a virfului de creș
tere a plantelor, care, fiind 
verde, constituie un foarte bun 
furaj. Prin aceste lucrări, care 
necesită forță de muncă mai re
dusă decit in cazul depănușă- 
rii știuleților pe coceni, se sis
tează procesele biologice și se 
forțează ajungerea mai rapidă 
la maturitate. La C.A.P. Brin- 
coveni, participanții au putut 
vedea concret cum se procedea
ză și care sint efectele acestor 
lucrări.

La C.A.P. Piatra Olt, ca de 
altfel .în toate unitățile unde au 
fost vizitate lanurile de po
rumb, gazdele au prezentat de-

tate. Dar participanții la 
schimbul de experiență au avut 
prilejul să se convingă în mul
te alte locuri din județ pe unde 
au trecut — cooperativele agri
cole Dobrosloveni, Radomirești, 
Stoicănești, Caracal, Seaca. Va
lea Mare, Bălteni, Priseaca și 
fermele întreprinderilor agrico
le de stat Drăgănești-Olt și Pia
tra Olt — că practic se acțio
nează cu aceeași tenacitate,, răs
pundere și conștiință revoluțio
nară pentru obținerea de re
colte mari și la celelalte cul- 
(Hiri. Mărturiile au fost văzute 
la tot pasul. Culturile de floa- 
rea-soareluj, sfeclă, de. zahăr, 
soia și legtinie 'se pfezlntă--' ex
celent, la aceste plante .eștimîn- 
du-se obținerea de pfbcTucfil- 
record pentru aceste păminturi.

Horticultura județului a cu
noscut o continuă dezvoltare, 
fapt ilustrat .de dinamica pro
ducțiilor legumicole, pomicole 
și viticole. Pentru aceasta ple
dează, de pildă, rezultatele ob
ținute anul trecut, cind în nu 
mai puțin de 36 unități agri
cole s-a obținut o producție 
medie de peste 55 de tone le
gume de cîmp la hectar. Anul 
acesta, prin generalizarea unor( 
tehnologii noi, de mare 
ciență, se prevede o mai 
centuată creștere a producției. 
Pe această bază se înfăptuiesc 
in bune condiții programul 
de autoaprovizionare a popu
lației în profil teritorial si pla
nul de livrări la fondul centra
lizat al statului, se realizează 
valorificarea superioară a pro
ducției. atit pe piața internă, 
cîl și la export.

Vizita la depozitul Fărcașele 
al întreprinderii județene de 
legume și fructe a prilejuit in
formarea detaliată a partici
panților pe această temă. Di
rectorul întreprinderii. Ilie La- 
zăr. a prezentat aspecte a'e

con 
sin 

caii 
fiim

pe traseul schimbu- 
cu-

Peste tot . 
lui de experiență, care a 
prins întinse zone din centrul și 
nordul județului, unde predo
mină solurile sărace de tip 
smolniță sau podzol, partici
panții au apreciat în mod deo
sebit starea lanurilor de po
rumb. S-a putut verifica la fața 
locului, și nu doar in lanurile de 
la șosea, ci pe zeci de kilometri 
în mijlocul timpului, că, pretu
tindeni, și nu numai în sudul 
județului pe terenuri fertile și 
irigate, cultura porumbului se 
prezintă în acest an deosebit de 
frumoasă și viguroasă, anun
țând un rod bogat.

Evoluția producției de po
rumb stă mărturie a preocupă
rii constante a comitetului ju
dețean de partid pentru crește
rea continuă a producției de 
cereale. De la 1 051 kg, în medie 
la hectar, cît a fost în anul 
1965, producția de porumb boa
be a crescut permanent, la 3 786 
kg în anul 1980, la 7 327 kg în 
anul 1984 și 7 760 kg în anul 
1985. în acest an însă, evaluă
rile făcute pînă acum arată că 
se va realiza o producție cu 
adevărat record, de 20 tone 
știuleți la hectar pe întreaga 
suprafață cultivată. Aceasta în
seamnă nu numai realizarea,' ci 
chiar depășirea substanțială a 
obiectivelor noii revoluții agra
re în domeniul producției de 
cereale. Este un exemplu con
vingător, care ilustrează realis
mul obiectivelor noii revoluții 
agrafe, care, așa cum ■ sublinia 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pot fi nu numai îndeplinite, ci 
chiar depășite cu mult.

La C.A.P. Bărăști de Vede, 
Mihai Popa, directorul direc
ției generale județene pentru 
agricultură, a prezentat parti- 
cipanților Ia schimbul de expe
riență principalele direcții in 
care s-a acționat pentru obți
nerea unor asemenea rezultate

foarte bune la cultura porum
bului. La această cooperativă 
agricolă a fost înființat un lot 
experimental pe 60 hectare, în 
care se urmăresc, in diferite 
variante, comportarea a 30 de 
hibrizi de porumb, densitățile 
optime ce trebuie realizate, 
cantitățile de îngrășăminte chi
mice și de amendamente ce 
trebuie administrate și efectul 
lucrărilor pedoameliorative spe
cifice solarilor grele, de tip 
smolniță. Verificarea îndelun
gată în cîmpurile experimen
tale proprii a acestor elemen
te și a altora, preluarea și ge
neralizarea experienței coope
rativei agricole din Scornicești, 
care a jucat un rol de pio
nierat în lucrarea științifică a 
terenurilor din această zonă, ca 
și introducerea rezultatelor cer
cetării științifice au permis sta
bilirea unei tehnologii de cul
tivare a porumbului adaptată 
la condițiile specifice locale, 
care constituie prima explica
ție a rezultatelor bune obți
nute. După cum s-au convins 
participanții pe întreg traseul 
schimbului de experiență. în 
mod asemănător s-a procedat 
în toate unitățile agricole din 
județ.

Toate acestea evidențiază un 
fapt ce are o semnificație ma
joră. Anume, creșterea puter
nică a producției agricole este 
nemijlocit legată de preocu
parea permanentă a comitetu
lui județean de partid pentru 
a crea o strînsă, o.foarte strîn- 
să legătură intre activitatea ști
ințifică proprie și activitatea 
practică de producție. Sînt două 
elemente inseparabile, ce se 
împletesc armonios in activita
tea unităților agricole de aici. 
Loturile experimentale și de
monstrative însumează în toate 
unitățile agricole peste 25 000 
hectare, suprafață pe care se 
face cercetare proprie, dar și 
producție la cel mai înalt nivel

Tehnologii de furajare noi,
ieftine,

Creșterea animalelor. îndelet
nicire tradițională, evidențiază, 
de asemenea, rezultatele bune 
obținute de vrednicii lucrători 
ai pămîntului județului Olt. 
Pentru continua dezvoltare și 
modernizare a acestui sector de 
bază al agriculturii, aici se in
vestesc multă muncă și chib
zuință, multe idei.

Este evidentă creșterea efec
tivelor la toate speciile de a- 
nimale. Astfel, ~ 
1980, la bovine creșterea este 
de aproape 40 000 de ani
male, în 1986 ajungîndu-se 
la un efectiv de aproape 200 000 
de capete. în aceeași perioadă, 
ovinele au evoluat numeric de 
la 400 600 la 550 000 exemplare, 
creșteri semnificative înregis- 
trîndu-se și la celelalte specii. 
Concomitent au sporit simțitor 
și producțiile animaliere.

Suportul acestor realizări este 
intensa preocupare a comitetu
lui județean de partid pentru 
perfecționarea organizării mun
cii și a producției în toate fer
mele zootehnice, pentru crearea 
unui puternic spirit de emulație 
și răspundere în cadrul colec
tivelor de lucru ale acestora, 
pentru înfăptuirea programelor 
speciale la nivelul fiecărei uni
tăți. fiecărui consiliu unic agro
industrial.

Pentru dezvoltarea zootehniei 
județului s-a acționat în ve
derea îmbunătățirii continue, 
atit cantitativ, cit și calitativ a 
bazei furajere. Pe această temă 
s-a desfășurat dialogul partici
panților la schimbul de expe
riență cu specialiștii 
la C.A.P. Colonești. 
adjunct al direcției agricole ju
dețene pentru sectorul dd pro
ducție animalieră, Romulus

fată de anul

județulul
Directorul

Nica, a prezentat modul de a- 
menajare a taberei de vară 
pentru pășunat pe miriște, cu 
cheltuieli minime, folosindu-se 
materiale ieftine, recuperabile. 
A fost subliniat faptul că s-a 
generalizat acțiunea, fiind ame
najate 114 astfel de tabere pen
tru 80 000 de bovine ; imediat 
după seceriș au fost reținute 
pentru pășunat pe miriște 60 000 
hectare, aria acestora restrîngîn- 
du-se o dată cu efectuarea ară
turilor, la data actuală utilizîn- 
du-se peste 10 000 de hectare.

Acest simplu procedeu gospo
dăresc a determinat creșterea 
cu 30 la sută a producției de 
lapte la un efectiv de 30 000 de 
vaci întreținută în aceste tabe
re, concomitent diminuîndu-se 
cheltuielile cu 70 la sută prin 
eliminarea transportului și a 
consumului de furaje cultivate. 
Aceasta a permis stocarea a nu 
mai puțin de 100 000 tone de 
fin de lucernă, cultură valoroa
să. care deține o pondere de 
peste 70 la sută în structura 
plantelor furajere cultivate. Un 
alt avantaj, foarte important, îl 
reprezintă optimizarea procesu
lui de reproducțife, cu efect 
direct asupra creșterii indicelui 
de natalitate — care a ajuns la 
peste 85 la sută — datorită în
treținerii animalelor in aer 
liber.

Pe o solă de la C.A.P. Valea 
Mare, participanții au luat cu
noștință despre o altă acțiune 
gospodărească : folosirea miriș
tii pentru producerea finului 
din ierburi. Aici se lucra în flux 
continuu la strinsul finului cu 
mașinile de balotat, cosit ante
rior cu cositoarele mecanice și 
uscat. Baloturile erau preluate 
de atelaje și transportate la dru-

efi-*
ac-

ale
an

’ Una din verigile finale 
fluxului muncii de peste 
este depozitarea . și conservarea 
in cele mai bune condiții a re
coltei. Aspecte privind impor
tanța care se acordă în județul 
Olt acestei activități au fost 
înfățișate la baza-siloz Caracal 
a întreprinderii județene de 
contractare, achiziționare și păs
trare a produselor agricole. 
Nicolae Bold, directorul între
prinderii, a prezentat caracte
risticile șopronului multifunc
țional cu captatori solari. Acest 
spațiu de uscare a produselor 
imediat după recoltare are și 
funcția de depozit în alte peri
oade ale anului. Uscarea boa
belor — 17 tone pe oră — se 
face cu curent de aer cald diri
jat (60 grade) produs de panouri 
solare insumînd I 180 mp. Capa
citatea totală de uscare este de 
45 000 tone de produse. Prin a- 
ceastă tehnologie se elimină un

muncii de sortare, ambalare ș 
încărcare a legumelor și fruc 
telor, subliniind că pentru 
sumul în stare proaspătă 
livrate numai produse de 
tătea I și extra, celelalte 
destinate industrializării,

A fost apreciat in mod dec 
sebit faptul că în timp ce grs 
ficele de livrare la fondul o 
stat, precum și pentru consumi 
populației sînt respectate c 
strictețe, se obțin rezultate ri 
marcabile la export. Astfel, pri 
vederile la zi au fost îndeplin 
te. Este demn de subliniat < 
planul anual de export la fruc 
a fost depășit mcă de pe acu 
cu 5 la sută. Din totalul expo 
tului de legume și fructe la n 
vei național, horticultorii d 
județul Olt au realizat pină 
15 august aproape 30 la sută.

Aceste excelente rezultate 
au obîrșia în munca neobosi 
a lucrătorilor din fermele sp 
cializate, fapt ilustrat de bu 
întreținere a culturilor încarce 
de rod, care au fost văzute 
apreciate in multe unități aflr 
pe traseul vizitei.

consum anual de 150 tone 
combustibili, totalul ^economii 
ridiciridu-se la o jumătate 
milion de lei'. Pârtieipanții s 
informați că această construe 
a fost proiectată de speciali 
români ou sprijinul direct 
Consiliului Național pentru S 
ință și Tehnologie. în ju 
funcționează incă un asemei 
șopron, iar altul este în faza 
nală de execuție. In viitor, h 
te cele 17 baze-siloz ale înt. 
prinderii vor dispune de as" 
de spații, unele construindu 
după noi proiecte, sub formă 
tunel, cu capacități de 10 
tone.

Participanții au putut vet 
la fața locului, pregătirea ex< 
piară a spațiilor de depozit 
destinate recoltelor de toan 
s-au interesat de modul de 
ganizare a muncii în perio 
de preluare a produselor, at 
preciat starea de întreținer 
utilajelor și instalațiilor unit

★ *
Cît vezi cu ochii, adevărate păduri de porumb, înalte, d 

uniforme. Din loc în loc, imense dreptunghiuri cafenii, înței 
de pălării ce nu mai urmăresc acum mersul astrului zilei, ăi 
că floarea-soarelui e gata pentru întîlnirea cu combinele. 
dominantele actuale ale peisajului județului Olt, care ani 
aici o toamnă bogată, cu recolte-record. Dar sînt, in act 
timp, imaginea vie a unor cifre ce indică obținerea unor ] 
ducții socotite altădată utopice.

Răsplata, acestei trude, dar și modalitățile de a o obține 
putut fi văzute, cântărite, înțelese de toți participanții la sti
hul de experiență, care s-a dovedit un deosebit de util pre 
bul practic al consfătuirii cu activul de partid și de stat 
agricultură, demonstrînd convingător valoarea contactului di: 
la fața locului, cu realizările de excepție, cu folosirea celor 
eficiente metode tehnice și organizatorice.

Toți cei care au văzut, au cintărit și au înțeles intensit 
efortului depus in județul Olt, investiția de inteligență, ce: 
conștiință revoluționară și înaltă responsabilitate față de păi 
și de recoltă au avut aprecieri elogioase Ia adresa muncii o 
nizației județene de partid, a tuturor lucrătorilor din unit 
agricole.

Cea mai importantă concluzie desprinsă cu acest prilej a 
însemnătatea unei atitudini revoluționare față de muncă, 
de îndeplinirea sarcinilor mari ce stau in fața tuturor lucră 
lor ogoarelor. Tot ce s-a înfăptuit in agricultura Oltului co 
mă cu puterea de netăgăduit a faptelor adevărul sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire că nou; 
voluție agrară implică in cel mai inalt grad folosirea celor 
noi cuceriri ale științei și dezvoltarea puternică a conști 
revoluționare socialiste.

Formație de tractoare grele care executa scarificarea la C.A.P. BâlteniLa C.A.P. Piatra Olt participanții primesc explicații despre tehnologia aplicată la cultura po 
rumbului
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OMI liWIC - factonil Întăritor al recoltelor mari 

OMUL HMNIC - beneficiar al roadelor muncii sale
Firească bucurie, angajare și mai 

puternică in județul fruntaș

„Țăranul care vede cum i-a răsărit și-i crește frumos lanul de 
grîu sau de porumb are in inimă o bucurie cum numai cel care 
a simțit o viață arșița soarelui sau bătaia vintului in mijlocul 
cîmpiei o simte. Dar simte și o mare, mare răspundere să-l vadă 
crescind pînă la capăt, să rodească bogat. Așa este și cu inalta 
apreciere dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu muncii lucrătorilor 
din agricultura județului Olt: ne umple inimile de bucurie, dar 
ne obligă mult, foarte, foarte mult". ’

Cuvintele unei țârănci cooperatoare din județul Olt

„înalta apreciere dată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu activită
ții desfășurate de organizația de 
partid din județul nostru, de lu
crătorii ogoarelor, cooperatori, me
canizatori, specialiști, de toți cei 
ce își dau mina pentru înfăptuirea 
prevederilor noii revoluții agrare 
ne umyle inima de bucurie, ne 
emoționează, dar ne și obligă mult, 
foarte mult — ne spunea Constan
tin ' Stănescu, șeful secției de me
canizare de la C.A.P. Vișina Ve
che. Ca o dovadă a acestei deose
bite aprecieri o reprezintă insti
tuirea titlului de „Erou al noii re
voluții agrare", ce va răsplăti stă
ruință celor ce nu precupețesc nici 
un efor.t și aplică perseverent, cu 
curaj noul în agricultură. Prin 
aplicarea cu strictețe a tehnologii
lor stabilite, 3 unități din consiliul 
unic in care lucrez — Vișina Ve
che, Vișina Nouă și Urzica — au 
obținut în acest an recolte medii 
de peste 8 000 kg la orz și la grîu, 
ar celelalte — între 6 000 și 7 000 
cilograme. Caldele apreoieri ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, reco- 
nandările făcute ne mobilizează și 
ie angajează și mai mult pentru 
viitor". ■ •

La cooperativa agricolă Grojdi- 
lodu, care a realizat in acest an, în 
nedie la hectar, 8 305 kg la orz și 
1190 kg la gnu, Elisabeta Diaconu, 
ina dintre cele mai destoinice coo
peratoare de aici, ne mărturisea : 
Să vă spun drept, pentru mine, 
are sînt o țărancă — mă mîn- 
Iresc cu aceasta — este un lucru 
eosebit care mă bucură nes- 
us, faptul că secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
îicolae Ceaușescu, șeful statului, 
J toate marile probleme pe care 
• are de rezolvat în conducerea 
irii, își face timp și stă de vorbă 
ii noi, țăranii, are grijă ca ogoare- 
! și casele noastre să fie cit 
•ai bogate. Am ascultat cuvîn- 
irea la consfătuire și mi-am 
nintit și de vizita de lucru pe 
ire a făcut-o aici, la Corabia, 
nde s-a întilnit cu țărani din 
^operativele agricole învecinate, 
ă emoționează de fiecare dată 
■ija cu care se ocupă secretarul 
moral al partidului ca agricultu- 
i pe care o facem să fie o agri- 
iltură modernă, cu cele mai înal- 

producții".
La rîndul său, cooperatoarea Ele- 
> Călinescu de la Scornicești ne-a 
us : „Sintem mîndri de faptul că 
varășul Nicolae Ceaușescu, fiul 
ag al acestor locuri, cel mai 
ump fiu al patriei, ne îndrumă

cu înțelepciune pașii pentru înfăp
tuirea cu hotărire a noii revoluții 
agrare, aici, la Scornicești, în ju
dețul Olt și în toată țara noastră. 
M-am bucurat de noile măsuri pri
vind formarea fondului de produse 
agricole pentru retribuire care 
vor stimula pe cooperatorii harnici 
și întreprinzători să obțină recol
te mari pe ogoarele lucrate de ei. 
Țăranul care vede cum i-a răsărit 
și-i crește frumos lanul de grîu 
sau de porumb are în inimă o 
bucurie cum numai cel care a 
simțit o viață arșița soarelui sau 
bătaia vîntului în mijlocul cîmpiei 
o simte. Dar simte și o mare răs
pundere să-1 vadă crescind, pînă 
la capăt, să rodească bogat. Așa 
este și cu înalta apreciere dată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
muncii lucrătorilor din agricultura 
județului Olt : ne umple inimile 
de bucurie, dar ne obligă mult, 
foarte, foarte mult".

Ioana Marin, șefa fermei numă
rul 3 de la C.A.P. Vădăstrița — 
unitate cu foarte bune rezultate în 
cultura porumbului — ne relata : 
„Caldele aprecieri făcute de to
varășul Nicolae Ceaușescu Ia adre
sa Comitetului județean de partid 
Olt, a tuturor lucrătorilor ogoare
lor ne-au emoționat profund. Ne 
mindrim că atîtea unități din 
județul nostru au rezultate de 
tvîrf, apreciate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ; mă gîndesc că 
și în alte județe se poate munci la 
fel. întrecerea rămine deschisă".

„înaltele aprecieri asunra felului 
cum se muncește în județul Olt. a 
modului în care conduce si organi
zează activitatea comitetul jude
țean de partid, ne-au umplut ini
mile de satisfacție — ne spune 
Florea Liciu. inginerul-șef al con
siliului agroindustrial Izbiceni. 
Faptul că ne numărăm printre coo
perativele agricole care au obținut 
în acest an peste 8 000 kilograme 
la grîu și orz, ne îndeamnă să ne 
înzecim eforturile pentru a realiza 
recolte superioare. Vom răspunde 
chemării adresate de tovarășul 
secretar general al partidului, de 
la tribuna Consfătuirii, aplicînd 
și mai perseverent în practică pro
gramele și tehnologiile de înfăp
tuire a revoluției agrare, vom face 
totul pentru ca în fiecare unitate 
agricolă din consiliul nostru să 
obținem rezultate de vîrf. Este o 
obligație pentru a onora în viitor 
și mai bine titlul de „Erou al noii 
revoluții agrare". (Mihai Grigoroș- 
cuță, corespondentul „Scînteii").

ganizare a muncii, prin generaliza
rea experienței pozitive a frunta
șilor, prin aplicarea cu curaj în 
producție a cuceririlor cercetării 
agricole sîntem hotărîți ca în 1987, 
anul cind va avea loc Conferința 

’ Națională a partidului, să obținem 
cele mai înalte producții din istoria 
cooperativei noastre.

— Noua formă de retribuire a 
muncii — ne spune Milan Cheț- 
man, secretar al comitetului de 
partid și economist-șef al coope
rativei — va constitui realmente o 
bază mai bună pentru stimularea 
activității tuturor membrilor coope
ratori, mecanizatorilor și specialiș
tilor în vederea obținerii de pro
ducții ridicate, așa cum cer obiec
tivele noii revoluții agrare, a ținut 
să sublinieze interlocutorul nostru. 
Actuala formă, care asigură o 
retribuire în natură egală pen
tru toți cooperatorii, nu mai 
corespunde etapei în care ne 
aflăm, cînd hotărîtoare în 
aprecierea muncii sînt rezultatele 
obținute de fiecare in domeniul său 
de activitate. Eu aș vrea să vă 
prezint și cîteva calcule. In acest 
an, fiecare membru cooperator care 
realizează minimum de zile mun-' 
că prevăzute de lege are dreptul 
la 150 kg grîu. în 1987, ținind sea
ma de producția sporită pe care 
ne propunem să o obținem, fon
dul de retribuire al unității prac
tic se va dubla, cantitatea medie 
de grîu atribuită unui cooperator 
urmind să fie, în condițiile înde
plinirii planului, de 505 kg. Dar 
retribuirea nu se va face în mod 
egalitarist, ci fiecăruia după con
tribuția adusă la creșterea produc
ției.

Iată ce ne spune la rîndul său 
Uie Novac, membru cooperator de 
peste 20 de ani :

— In 1985, an în care am ob
ținut o producție bună, eu și so
ția am primit în total 550 kg de 
grîu, respectiv cantitatea prevăzu
tă de lege de 300 kg pentru două 
persoane, la care s-a adăugat spo

rul datorat depășirii producției pla
nificate. In acest an vom primi cele 
300 kg și desigur o cantitate in 
plus datorată tot depășirii planu
lui, dar care nu va fi mai mare 
decit cea din 1985. In, schimb, in 
1987, prin aplicarea procentului de 
10 la sută, cantitatea de grîu ce 
ne va fi atribuită va re
prezenta, în condițiile realiză
rii producției planificate, 1010 kg, 
precum și alte 325 kg cuvenite de 
pe lotul în folosință personală. 
Dar, cum e obiqeiul la noi să ne 
depășim mereu planul, în mod cert 
vom primi mai mult grîu. Totul 
e logic, firesc. Muncești cu dărui
re, cu hărnicie, obții producții 
mari la hectar, răsplata e pe mă
sură. Iată de ce. la fel ca toți cei
lalți țărani cooperatori din țara 
noastră, și eu țin să mulțumesc, 
din adîncul inimii, secretarului ge
neral al partidului pentru marea 
sa grijă pe care o poartă înflori
rii agriculturii românești, ridicării 
bunăstării lucrătorilor ogoarelor.

— Sarcinile și îndemnu
rile formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta con
sfătuire ne mobilizează puternic, ne 
sînt program de lucru pentru a 
munci mai bine, mai cu spor. 
— ne spune în încheiere ingine
rul-șef al unității, Nicolae Goiț. 
Sintem hotărîți ca anul 1987 să fie 
și pentru noi un an al producții
lor record. Suprafețele de păioase 
vor crește în toamnă cu 140 hec
tare. Am executat deja arături 
pentru insămințări pe mai bine de 
2/3 din suprafața planificată. A- 
vem asigurate semințe din soiuri 
valoroase, care valorifică superior 
solurile din zona noastră. Zilele a- 
cestea vom începe recoltarea po
rumbului și vom elibera urgent te
renurile pentru a crea front de 
lucru tractoarelor și semănătorilor, 
astfel ca pină cel tîrziu la 1 oc
tombrie să încheiem în cele mai 
bune condiții insămințatul cereale
lor păioase. (Cezar Ioana, cores
pondentul „Scînteii").

Veniturile^ m raport de muncă

Noj puternice impulșunje^ 

creșterea producției

Ca unul care am avut cinstea de 
a mă număra printre cei care au 
participat la Consfătuirea cu acti
vul de partid și de stat din agri
cultură, am putut să constat, incă 
o dată, preocuparea statornică a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru dezvoltarea agriculturii noas
tre socialiste, pentru stimularea 
necontenită a muncii și îmbunătă
țirea, pe această bază; a condiții
lor de viață ale lucrătorilor din 
agricultură. Mi-a reținut atenția 
în mod deosebit măsura luată pri
vind formarea fondului de produse 
agricole pentru retribuire, care va 
avea un mare rol în stimularea 
muncii, a răspunderii pentru creș
terea producției. Deși unitatea în 
care lucrez — C.A.P. Mureșeni, 
județul' Mureș — face parte din 
zona a treia de favorabilitate, în 
acest an a realizat, pe 250 hecta
re cultivate, o producție medie de 
5 074 kg grîu la hectar. Evaluările 
făcute, de asemenea, la porumb 
arată că vom obține o producție 
de cel puțin 10 000 kg porumb 
știuleți la hectar, importante spo
ruri de producție preliminindu-se 
și la sfecla de zahăr, cultură cu o 
mare pondere în zonă. Ce arată 
aceste cifre ? Că, față de plan, la 
grîu am realizat mai mult de 824 
kg la hectar, ceea ce- înseamnă o 
producție totală de 1 268 tone, în 
loc de 1 063 tone prevăzute. Ur
marea : fondul de retribuire în 
natură a lucrătorilor va crește la 
1 400 tone porumb știuleți. Se înțe

lege, aceste calcule au la bază noul 
mecanism de retribuire indicat de 
secretarul general al partidului, 
adică acordarea a 12 la sută din 
producția totală, la care se adaugă 
un spor de 10 la sută pentru de
pășirea planului și care se acordă 
pentru stimularea mecanizatorilor. 
El este însă condiționat, firește, 
de producțiile obținute și la cele
lalte culturi și de modul în care 
cooperatorii contribuie în mod 
direct la realizarea tuturor produc
țiilor. Spunînd aceasta, am în ve
dere că noile reglementări nu ur
măresc să ducă la egalizarea veni
turilor, a retribuirii. Dimpotrivă : 
să stimuleze munca de calitate, 
făcută zi cu zi, acolo unde este 
nevoie.

Desigur, fondul de retribuire, ca 
și beneficiile realizate pe ansam
blul cooperativei agricole, depind 
în mare măsură și de alți factori, 
între care un loc de seamă îl 
ocupă preocuparea pentru reali
zarea unor producții cît mai ridi
cate. concomitent cu reducerea 
cheltuielilor. Un singur exemplu : 
noi realizînd în acest an tona de 
griu cu 855 lei față de 918 lei pla
nificat, beneficiile au crescut de 
la 582 lei la tona de grîu la 995 lei. 
Ceea ce arată că și retribuirea, 
beneficiile sînt în deplină concor
danță cu organizarea și desfășu
rarea lucrărilor agricole, cu volu
mul și calitatea acestora, cu pro
ducțiile realizate. (Ilie Cheșa, pre
ședinte, C.A.P. Mureșeni, județul 
Mureș).
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le-am aflat ieri în mijlocul coo- 
ratorilor din comuna Lița, uni- 
ea de aici înscriindu-se în ulti- 
i ani, datorită producțiilor obți- 
te, între unitățile fruntașe 
1 agricultura județului Teleor- 
m. Stînd de vorbă cu mai mulți 
iperatorh specialiști, am consem- 
t citeva opinii. Mai întii, am 
inut cele spuse de inginera lu- 
la Drăgulinescu, președinta coo- 
ativei agricole : „Am urmărit 
un interes deosebit cuvintarea 
arășului Nicolae Ceaușescu, 
e, prin conținutul ei, dă noi im- 
suri dezvoltării agriculturii ro- 
nești, în spiritul hotăririlor Con
tului al XIII-lea al partidului, 
exigențelor noii revoluții agra- 
Măsurile preconizate, pentru 

e sintem adînc recunoscători 
tidului, ne stimulează ca, prin- 
> mai bună organizare a mun- 
prin folosirea judicioasă a mij- 

:elor de care dispunem, să ob- 
■m producții cit mai mari".
e altfel, aici, la Lița, și în ai
sta vară, ca și în anii trecuți, 
j obținut recolte bune. Ca ur- 
:e a îndeplinirii și depășirii 
aului, atit la grîu, cît și la orz, 
fost livrate suplimentar la fon- 
de stat aproape 420 tone cerea- 
lăioase. Producții bune se pre- 
izează și la celelalte culturi, în- 
sebi la porumb, unde se esti- 
iză o recoltă medie la hectar de 
e 13 tone știuleți. în aceste zile 
declanșat strînsul florii-soare- 

și al porumbului, cooperatorii 
necanizatorii. fiind hotărî ți să 
ă la adăpost întreaga recoltă 
el mai scurt timp. „Așa ințele- 

noi să răspundem sprijinului 
dat de stat și noilor măsuri de

stimulare a lucrătorilor ogoarelor 
— ne spunea Traian Mitruș, țăran 
cooperator. Cerința de a face pă- 
mintul să rodească mai bogat are, 
în condițiile create prin noile mă
suri, un conținut mult mai mobili
zator. Iată de ce ne îngrijim să 
stringem în cele mai bune condiții 
tot ce a rodit cîmpul". La rîndul 
ei, Tudora Nicolae, șefă de echipă, 
a adăugat : „Mărturie a preocupă
rii statornice a conducerii partidu
lui nostru pentru înfăptuirea obiec
tivelor Congresului al XIII-lea, ale 
noii revoluții agrare, noile măsuri 
sint menite să lichideze egalitaris
mul, să stimuleze hărnicia și pri
ceperea în muncă. Tocmai pornind 
de la acest fapt, primind cu cea 
mai vie satisfacție noua inițiativă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
mulțumindu-i din adîncul inimilor, 
ne exprimăm hotărirea de a munci 
mai bine pentru a obține recolte 
tot mai mari". Opinii asemănătoa
re ne-a împărtășit și Irina Tănase, 
șefă de fermă : „Nouă, lucrătorilor 
de pe ogoare, ne revine datoria de 
a răspunde îndemnurilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, măsurilor 
stabilite prin sporirea și mai pu
ternică a recoltelor. Acum, in ace
lași timp cu stringerea culturilor 
de toamnă, pregătim temeinic vii
toarea recoltă de cereale păioase, 
punind accentul pe respectarea în
tocmai a tuturor verigilor tehnolo
gice, începînd cu efectuarea a- 
răturilor, pregătirea patului ger
minativ și asigurarea unor semin
țe cu valoare biologică ridicată. 
Numai așa avem garanția că vom 
obține producțiile care să cores
pundă posibilităților reale, exigen
țelor noii revoluții agrare". (Stan 
Ștefan, corespondentul „Scînteii").

Numai din mult se poate ciștiga mult

Vom face din anul 1987un an

al producțiilor record

operativa agricolă de producție 
;i, județul Timiș, obține de mai 
i ani producții ridicate la hec- 
atît la cerealele păioase cit și 
îlturile prășitoare. Anul acesta, 
oară, s-a obținut o producție 
e de orz de 9 600 kg la hectar, 
ie pe cele 600 hectare semă- 
cu griu. o producție medie de 
kg la hectar, ceea ce a dat 

Hlitatea cooperativei să livreze 
mentar față de contracte o 
tate de aproape 100 tone de 
și orz.
Dacă la orz nivelul produc- 
se ridică la cotele cele mai

înalte — ne spune Ilin Jiva, pre
ședintele unității — producția de 
griu, deși bună, ar fi putut fi și mai 
mare dacă încheiam recoltarea mai 
devreme. Așa cum sublinia secre
tarul general al partidului în cu
vintarea rostită la încheierea lu
crărilor consfătuirii cu activul de 
partid și de stat din agricultură, în 
viitor și noi va trebui să acționăm 
mai hotărît, mai energic pentru a 
întrona ordinea și disciplina în toa
te fermele, la toate, formațiile de 
lucru, astfel ca nici unul din nea
junsurile din acest an să nu se mai 
repete, iar printr-o mai bună or

în lumina ideilor din cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, oa
menii muncii din unitățile agri
cole ale județului Bihor iși anali
zează cu exigență munca, își re- 
dimensionează obiectivele și își 
adaptează programele de lucru la 
noile sarcini atit de clar subliniate 
de secretarul general al partidului. 
Cooperatori și cadre de conducere 
din consiliul agroindustrial Valea 
lui Mihai, cu care am stat de' 
vorbă, și-au exprimat satisfacția 
pentru îndemnurile cuprinse în 
cuvintarea secretarului general, 
pentru măsurile adoptate, menite 
să ducă la perfecționarea și sti
mularea activității în agricultură.

— Știți ceva ? Nici nu vreau 
să-mi amintesc de cșea ce a fost. 
Intrasem ca într-un virtej — zice 
Valentin Fodor, președintele con
siliului agroindustrial Valea lui 
Mihai, după care se cufundă în 
gîndurile lui.

Se destăinuie abia Intr-un tîrziu. 
Aici, zice, în miază-noaptea 
Bihorului, pămîntul nu este, prin 
natura lui, tot atit de darnic pe 
cit este de întins. Mari suprafețe 
sînt nisipuri zburătoare. Livezile 
intensive au adus aceste dune 
acum, la marea confruntare cu 
belșugul. Multă vreme insă nici 
terenul fertil — atît cît e — n-a 
produs pe măsură. Declinul fu
sese urmarea unei stări de delăsa
re. Ce s-a întîmplat după aceea ? 
Ce trebuia să se întîmple. Au fost 
întărite ordinea și disciplina, răs
punderea fiecăruia. Desigur nu 
chiar pește noapte. Situația fiecă
reia dintre cele 8 cooperative agri
cole a fost disecată și discutată 
punct cu punct — împreună cu 
conducerea consiliului agroindus
trial — de către secretarul comi
tetului județean de partid care 
răspunde de zona Valea lui Mihai. 
S-a pornit de la oameni — mi se 
spune, de la răspunderea lor. în 
fond — conchide organizatorul de 
partid — cine era vinovat că mii 
de hectare nu se araseră la timp, 
că ceream întruna îngrășăminte 
și „uzina" era în propriile ferme, 
munți de mii de tone de gunoi ră- 
minînd netransportați cu anii ? A 
fost de-ajuns să ni se spună de 
cîteva. ori : „Nu vă doare inima de 
ce se întimplă aici ? Dar aici ? 
Dar dincolo ?“. Așa ne-am des
părțit de unii oameni direct răs
punzători de cele întîmplate, așa 
am cîștigat încredere, conști
ința că nu trebuie să aștepți din

altă parte ceva miraculos care să 
te scoată din necaz, adaugă in
terlocutorul.

Că lucrurile s-au așezat pe dru
mul unei munci serioase, sporni
ce, o arată recoltele. La grîu, de 
pildă, media pe consiliul agroin
dustrial a fost în acest an de 5 106 
kg, depășind prevederile de plan, 
inclusiv livrările la fondul de 
stat.

Muncă mai bună, producții spo
rite, venituri mai mari — adevărată 
oglindă a bilanțului activității ce
lor din C.A.P. Valea lui Mihai, 
unitate unde grinele au rodit pe 
întreaga suprafață în medie 8 037 
kg la hectar, dublu față de anul 
trecut.

— Sîntem bucuroși că ne în
scriem ■ în rîndul unităților care 
candidează Ia obținerea titlului 
de „Erou al noii revoluții agrare" 
dar știm că putem și mai mult — 
afirmă Farkas Imre, inginerul-șef 
al cooperativei.

De unde acest „putem și mal 
mult ? Din fișa acelor parcele — 
nu puține la număr — care au dat 
aici peste 8 500 kg grîu. Iar di
ferența de recoltă e, la urma-ur- 
mei, diferență de rigoare în apli
carea tehnologiei.

— Am scos mai bine de 8 000 kg 
la grîu. Dacă aveam o ploaie bu
nă, precis ajungeam la 10 000 kg 
boabe la porumb, 46 tone sfeclă 
de zahăr și 35 tone cartofi. Rezul
tatele însă nu vor fi departe. Ce 
ne spun ele ? Simplu : condițiile 
naturale nu dau de la sine roade, 
după cum nu sînt un impediment 
de netrecut. Totul e să înțelegi 
insă că anul agricultorului este de 
la semănat la recoltat ca o sin
gură zi. O zi în care să fii mereu 
cu gîndul și cu fapta la pămint, la 
sănătatea și puterea lui. Asta-i 
agricultura adevărată, adaugă Pa
vel Rizo, președintele cooperati
vei. Puteam deci mai mult. A- 
ceasta este concluzia desprinsă din 
propria activitate, iar răspunsul 
nostru la îndemnul secretarului 
general este mobilizarea tuturor 
forțelor, în aceste zile, în această 
toamnă și pentru anul viitor, de a 
stringe recolta în cele mai bune 
condiții, de a asigura însămînțări 
de cea mai bună calitate și de a 
face din anul 1987, așa cum ne-a 
cerut secretarul general al partidu
lui. un an al producțiilor-record". 
(loan Laza, corespondentul „Scîn
teii").

Momentul 23 August 1944, 
revoluția de eliberare na
țională și socială, antifas
cistă și antiimperialistă, a 
însemnat pentru întregul 
popor român, pragul defi
nitoriu al unor radicale și 
benefice transformări, iar 
pe planul culturii și civili
zației românești a marcat 
o substanțială sporire a 

. conștiinței revoluționare. 
Oricît de variată s-ar în
fățișa eflorescenta forme
lor de manifestare artistică 
— și n-ar fi decit să ne 
gîndim Ia diferitele forme 
ale manifestărilor care au 
avut și au loc astăzi pre
tutindeni în Capitală și In 
țară — nu putem să nu 
remarcăm că afirmarea ar
tistică este corolarul firesc 
al angajării, al unei anga
jări artistice animate de 
simțul responsabilității, de 
seriozitatea unei elaborări 
fecunde. Capacitatea de 
efort artistic superior este, 
în aceste condiții; singura 
în stare să infirme virtuo
zitatea pur meșteșugăreas
că, să pună în valoare o 
creativitate reală, o viziu
ne cu adevărat proprie, 
reprezentativă. Bienala de 
pictură și sculptură des
chisă in sălile Dalles in 
preajma sărbătorii care re
unește într-un unic elan 
energiile întregii țări pro
pune, din acest punct de 
vedere, cîteva aspecte sem
nificative. Pe lingă certi
tudinea unor realizări 
foarte ușor de constatat, a- 
ceastă prestigioasă mani
festare republicană îsi im
pune, ca și edițiile prece
dente, propria identitate, 
de fiecare dată alta. Eva
luările pe care, ca orice bi
lanț. le oferă conțin insă 
și sensuri viitoare, indică 
posibile creșteri, o tonică, 
încredere în tot ceea ce se 
construiește frumos și du
rabil. Totodată, prin ceea 
ce prezintă mai viabil din 
punct de vedere artistic, ea 
scoate cu pregnantă în 
evidentă faptul că nu con
templarea distantă, imper
sonală este aceea care con
feră interes lucrărilor, ci 
integrarea în inima patriei 
de azi și de mîine. Este 
o integrare ce se rostește 
acum în imagini, volume 
și culori. Pictura și 
sculptura create în răstim
pul ultimilor doi ani re- 
trasează sugestiv; evocator 
un nou portret al tării. Un 
portret căruia artiștii, ală
turi de concetățenii lor, 
sînt gata să-i adauge noi 
mărturii în care cutezanța 
gîndului se împletește cu 
aceea a faptei. Iar dacă 
bilanțul bogat al faptelor 
se adaugă creației artistice 
la această importantă ani
versare, gîndul la toate 1 
marile înfăptuiri ale ulti- 
melor decenii se însoțește 
cu sentimentul mîndriei 
pentru a se îndrepta spre 
izbinzile viitoare. Cu atît 
mai mult cu cît perspec
tiva luminoasă deschisă de 
cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului, alături de 
jubileul revoluției din glo
riosul August 1944, a oferit 
prilejul generos al unor 
complexe evocări. Momen
te de mare importanță ale 
luptei duse pentru liberta
tea patriei și afirmarea ei , 
plenară au concentrat e- ‘ 
fortul unora dintre cei mai ' 
de seamă pictori și sculp
tori contemporani. Lucră
rile lor exprimă, firește, cu ' 
mijloace contemporane, a- 
ceeași dorință de 
și frumos care a 
lupta generațiilor 
Si care îndeamnă 
lupta cotidiană a ......
lui nostru popor pentru un 
viitor mereu mai luminos.

Pentru istoria artistică a 
României contemporane, 
cele mai izbutite lucrări 
ale bienalei reprezintă pa
gini de cronică cu efecte 
clare, percutante, lucrări 
cm-e conturează datele fun
damentale ale unui proces 
creator care a afirmat și 
afirmă fundamentale op
țiuni artistice și ideologice. 
O compoziție ca aceea în 
care maestrul Ion Irimes- 
cu, folosind mijloacele sin
tetice, expresive ale artei 
sale, evocă printr-o figură 
alegorică Victoria pe care 
a reprezentat-o în istoria 
noastră data de „23 August

izbîndă 
condus 
trecute 

de fapt 
întregu-
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1944" sau compoziția inti
tulată de Eftimie Modilcă 
„23 August" reprezintă, de
sigur, referiri directe la 
acest eroic moment aniver
sar. Mulți creatori și-au 
adus de asemenea omagiul 
evocînd succesele și reali
zările cele mai încărcate 
de sens ale existenței noas
tre contemporane în com
poziții de largă respirație subiectul propus, 
care evocă figura exempla- be'la contemplația este- 
fa, a P,‘eședlntelul tării, ca ja sentimentul de
in ampla lucrare semrVată libertate, de încîntare pe rto I UntnanvM». .Qril'i .. , , . .. care ți-1 da viața ui mij

locul naturii la capacitatea 
de a transfigura artistic 
imaginea oferită de peisaj 
este un drum dificil. Un 
drum care, pornind de la 
experiența directă a natu
rii, de la cunoașterea ei, 

( tinde spre semnificative 
simplificări, la persbnale 
interpretări. Interesant este 
însă faptul că dincolo de 
multitudinea lucrărilor de 
acest fel prezente în expo
ziție, peisajul apare parti
cularizat, cu trăsături care 
să-l facă lesne recognos- 
cibil, așa cum putem des
cifra o dată cu lucrările 
semnate de Ion Dumitriu, 
Horea Paștina, Adriana 
Blendea, Augustin Costi- 
nescu, Marcel Bejgu, Mihai 
Bandac, Dan Cristian, Ca- 
ruțiu Aldea Nina, Lu
cian Mașek, Spiru Vergu- 
lescu, Ion Bițan, Costin 
Neamțu, Vasile Melica, 
Corneliu Brăescu,. A.M. A- 
gripa, Mihai Sirbulescu ș.a. 
Pictorii au căutat dincolo 
sau o dată cu fiecare ima
gine, pe lingă o anumită 
ordine naturală a peisaju
lui, o articulare a lui in 
funcție de liniile compozi
ționale mai importante.

Aceeași întoarcere spre 
valorile poetice ale figura
tivului este marcată și dc 
prezența naturii statice in 
actuala manifestare. Liris
mul. discret ce aparține în 
exclusivitate culorii, care 
se păstrează în domeniul 
accesibilității sensibile, al 
comunicării'afective, ca.de 
pildă, în lucrarea Iui Vio
rel Mărginean, dezvăluie 
succesiv scrieri artistice de 
mate rafinament, în ima
gini pline de atmosferă, 
imagini semnate de Ion Pa
cea, Constantin Blendea, 
Constantin Răducanu. Lidia 
Nacuischi, Ștefan Rîmni- 
ceanu, Constantin Pacea,1 
Vereș Pavel, Horia Pop, 
Vasile Parizescu ș.a.

Orientarea spre

de Dan Hatmanu, în „Salu
tul președintelui către 
țară" de Eugen Palade sau 
in portretul semnat de Vla
dimir Șetran.

Iar dacă traiectoriile sti
listice se ramifică contu- 
rind adevărate familii ar
tistice capabile să ofere 

priviri încărcate de semnifi
cație asupra picturii româ
nești actuale, asupra bogă
ției și varietății manifestă
rilor ei, putem vorbi deo
potrivă, de răspunsul soli
dar al artiștilor la idealu
rile societății a cărei parte 
vitală sînt. Așa cum,, ne-o 
dovedesc tinerii construc
tori evocați de Ion Stendl, 
monumentalele și atît de 
elocventele imagini-simbol 

și „Tine- 
lo Getta

ale „Sărbătorii" ți 
reții" realizate de 
Mermeze, expresiva imagi
ne a tricolorului evocat da 
Ștefan Sevastre sau aceea, 
de asemenea impresionan
tă, a protestului antirăz
boinic. semnată de Brăduț 
Covailiu, fastuoasa in
vocație a păcii de Sever 
Mermeze, „Bolți în august" 
de Fr. Pamfil, „Sărbătoare" 
de Teodor Botiș, „Materni
tate" de Sergiu Rugină, 
„Bucuria primăverii" 
Mihaela Mica ș.a.

Interesul mereu treaz 
pentru istoria neamului 
românesc, mai ales în acest 
an în care sărbătorim 6 se
cole de la urcarea pe tron 
a lui Mircea cel Mare 
(Bogdan Scărlătescu într-o 
amplă compoziție, Vasile 
Pop Negreșteanu „Io, Mir
cea voievod"), evocarpa al
tor figuri memorabile ca 
„Horia" din ciclul „Eroii" 
de Valeriu loan Scărlătescu, 
interesul pentru obiceiurile 
și cultura noastră 
(Ion Sălișteanu „Ana 
Manole", Horia • 
„Gătirea miresei", 
Suhar „Ospățul") 
deopotrivă prezența 
umanism conceput ca ati-

de

vecne, 
lui 

Cucerzan 
', Liviu 

indică 
unui

tudine artistică și militan
tă. Ambianța muzicală a 
culorii din compoziția inti
tulată de Grigore Vasile 
„Lectura" sau portretele 
riguros construite de-Dimi- 
trie Grigoraș, Sabău Dana 
Urda, Sinea Ion contribuie 
la conturarea unor preocu
pări care indică o continuă 
adecvare a mijloacelor la

garea sensibilă a lumii a 
dus la prezenta pe sime- 
zele sălii Dalles a unor 
imagini de o simplitate in- 
tens-evocatoare alături de 
figurații alegorice, a unor 
lucrări în care obiectivita
tea redării se îmbină cu 
puterea asociativă pentru a 
reliefa mai pregnant sensu
rile simbolice conținute. 
Așa cum o dovedesc lucră
rile prezentate acum de 
Ștefan Cilția, Zamfir Du
mitrescu, Ruxandra Papa, 
Ștefan Pelmuș, Paula Ri- 
bariu, Marin Gherasim, 
Val Gheorghiu, Petru 
Lucaci, Romul Nuțiu, Ni
colae Horneț, Vasile Savo- 
nea și alții.

Capabile deopotrivă să 
comunice un mesaj con
temporan fie pe planul an
gajării sociale sau pe a- 
ceia al ambianței intime, 
sculptura se impune în ac
tuala ediție a bienalei mai 
ales prin forța ei de a „sem
nifica" în lucrări de mici 
și foarte mici dimensiuni. 
De la percutanta expresi
vitate a portretului pre
zentat de Gabriela Mano- 
le-Adoc la sugestiva sim
plitate a „Nodului genera
țiilor" de Gh. Iliescu-Căli- 
nești, care propune de data 
aceasta o variantă a ima
ginii cunoscute transpusă 
în materiale diferite, de Ia 
evocarea lui Mircea 
Mare, realizată de 
Petru și Alexandru 
fii, la portretul lui 
de Dinu Rădulescu 
acela al lui Mihai 
zul de Dumitru George, de 
Ia reliefurile înfătișîndu-i 
pe Romul Ladea și Liviu 
Rebreanu de Nicolae Kruch 
la memorabila sculptură a 
lui Dan Covătaru, de la 
„Victorie" de Șerban Tudor 
la portretele semnate de 
Virgil Magherușan sau Mi- 
haela loan, ca și în lucră
rile realizate de Gh. Mal
tei. Nicolae Pascu. Iorgos 
Iliopolos, Jecza Petru. Vlad 
Ciobanu, Bone Rudolf, Au
relian Bolea, privitorul par
curge lucrări legate de ac
tualitate, de gindirea și 
sensibilitatea contempora
nă, mărturii ale consecven
ței și capacității autorilor 
de a se exprima sintetic, 
sugestiv. Sint doar cîteva 
însemne ale unei mereu 
mai întemeiate încrederi in 
puterea de a crea frumos 
și durabil.

•:el 
Stoicu 
Pam- 

Horea 
sau la 
Vitea-

mo I

investi- Marina PREUTU
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în cinstea marii sărbători de la 23 August
DISTINCȚII DECERNATE UNITĂȚILOR FRUNTAȘE 

IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

MANIFESTĂRI POLITICO-IDEOLOGICE SI CULTURAl-EDUCATIVE
Apropiata aniversare a marelui 

act istoric de la 23 August 1944 a 
prilejuit noi manifestări politico- 
ideologice și cultural-artistice, des
fășurate la casele de cultură și clu
burile muncitorești din BUCU
REȘTI. Un mare număr de munci
tori, ingineri și tehnicieni de la În
treprinderea „Vulcan’1 au audiat cu 
deosebit interes, la clubul între
prinderii, expunerea cu tema'„P.C.R. 
— conducătorul revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă de la 23 
August 1944“. A fost relevată cu 
pregnanță lupta comuniștilor, des
fășurată cu eroism in condiții de 
cruntă prigoană, pentru eliberarea 
patriei de sub jugul fascist, pentru 
libertăți democratice. Casa de cul
tură a sectorului 5 a găzduit sim
pozionul cu tema „42 de ani de la 
revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă de la 23 August 1944“, iar casa 
de cultură a sectorului 2, expunerea 
intitulată „București — centrul 
pregătirii politico-militare a mare
lui act istoric din August 1944". Sub 
genericul „Ce-ți doresc eu ție. dul
ce Românie !“, la casa de cultură a 
sectorului 4 a fost prezentat un re
cital de muzică și poezie revolu- 
ționar-patriotică. susținut de actori 
de la' Teatrul Mic și soliști ai Ope
rei Române. La „Tehnic-club“, nu
meroși tineri bucureșteni au audiat 
cu viu interes expunerea cu tema 
„Participarea tineretului român, 
sub conducerea P.C.R., la marea 
revoluție din August 1944“. La în
treprinderea „Dacia", sub genericul 
„Pe urmele istoriei contemporane a 
poporului român", a fost prezentată 
lucrarea „Pagini eroice din marea 
epopee". (Agerpres).

în cadrul amplelor manifestări 
politico-educative și cultural-ar
tistice dedicate marii noastre săr
bători naționale, la cluburile mun
citorești, casele de cultură și că
minele culturale din județul TE
LEORMAN au loc simpozioane, 
dezbateri, mese rotunde, evocări 
prin care sînt evidențiate semnifi
cațiile actului istoric de la 23 Au
gust 1944, mărețele realizări obți
nute de poporul român în anii con
strucției socialiste, îndeosebi în pe
rioada care a trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului. La Schela de 
producție petrolieră Poeni a fost 
organizat simpozionul „Marea 
epopee revoluționară de Ia 23 Au
gust 1944 — început de eră nouă 
în istoria poporului român". Bi
bliotecile din comunele Cervenia, 
Scrioaștea, Drăgănești-Vlașca. Na- 
nov și Olteni au deschis, sub ge
nericul „23 August 1944 în con
știința națiunii", expoziții de carte 
social-politică și beletristică. între
prinderea județeană de cinemato
grafie a inițiat in mai multe lo
calități un ciclu de proiecții de 
filme artistice și documentare in
titulat „Eroi au fost, eroi sînt 
încă". iar Ia Casa de cultură din 
orașul Zimnicea, precum și la că
minele culturale din comunele 
Frumoasa, Dobrotești, Lisa și 
Blejești au avut loc spectacole 
omagiale de muzică și poezie pa
triotică. (Stan Ștefan).

Casele de cultură, cluburile mun
citorești și căminele culturale din 
localitățile și întreprinderile jude-

țului IALOMIȚA găzduiesc în 
aceste zile numeroase manifestări 
politico-ideoiogice și cultural-edu
cative dedicate sărbătoririi a 42 de 
ani de la actul istoric din August 
1944. Comitetul județean U.T.C., 
inspectoratul școlar, consiliul jude
țean al femeilor au organizat, sub 
genericul „Sub flamuri comuniste 
— slăvim eliberarea", concursuri și 
recitaluri de poezie patriotică și re
voluționară, manifestări la care a 
participat un numeros public. Sub 
genericul „Ctitorii ale -Epocii 
Nicolae Ceaușescu»", organizațiile 
de tineret și de sindicat au organi
zat vizite colective la muzee și 
monumente istorice, precum și la 
marile obiective și edificii nou 
construite in anii socialismului, și 
cu deosebire în perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-Iea

AUGUST
al partidului. Cu deosebit interes 
au fost audiate expunerile „Revo
luția de eliberare socială și națio
nală. antifascistă și antiimperialistă 
din August 1944, organizată și con
dusă de partid", „23 August — Ziua 
eliberării în conștiința tineretului", 
„însemnătatea evenimentului de la 
23 August 1944, în devenirea socia
listă a patriei noastre". Expoziții 
de carte social-politică au fost or
ganizate la bibliotecile orășenești 
din Țăndărei, Fetești și Urziceni. 
De asemenea, la cinematografele 
din orașe și sate sînt prezentate 
cicluri de filme documentare des
pre lupta poporului român pentru 
independență și libertate, mărețele 
înfăptuiri după cel de-al IX-lea 
Congres al partidului. (Iulian Ta- 
iianu).

în unitățile economice și așeză- 
mintele de cultură din județul 
SATU MARE continuă să se des
fășoare ample manifestări poli
tico-educative și cultural-artistice 
dedicate zilei de 23 August. Astfel, 
în comunele Turț, Ardud și altele 
a avut loc simpozionul cu tema 
„Lupta Partidului Comunist Ro
mân pentru înfăptuirea revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de 
la 23 August. Participarea Româ
niei în războiul antihitlerist pînă 
la victoria finală asupra fascismu
lui". în localitățile Urziceni, Valea 
Vinului, Crucișor, Baba Novac, 
Orașu Nou a fost prezentată expu
nerea „23 August 1944 — piatră de 
hotar în istoria eroică a poporului 
nostru", iar la Centrul de proiectări

utilaj minier Satu Mare s-a desfă
șurat un recital de cîntece și ver
suri revoluționare și patriotice. 
(Octav Grunieza).

Printre numeroasele manifestări 
organizate în localitățile și unită
țile economice ale județului CON
STANȚA, în cinstea zilei de 
23 August, se înscriu și simpozioa
nele de la Antrepriza de montaj 
nuclear Cernavoda pe tema 
„P.C.R. — organizatorul și condu
cătorul revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă" și „Lupta pentru 
unitate și independență — con
stantă a istoriei poporului român", 
care a avut loc la întreprinderea 
integrata de lină Constanța. De 
asemenea, la întreprinderea de 
construcții navale Constanta a fost 
organizată o expoziție de carte in
titulată „Istoria milenară a româ
nilor", iar în cadrul cinematogra
felor dîn județ au avut loc evocări 
istorico-cinematografice urmate de 
proiecții de filme artistice și docu
mentare dedicate aniversării a 42 
de ani de la mărețul act revoluțio
nar al poporului nostru din Au
gust 1944. (George Mihăescu).

Apropierea zilei de 23 August 
este marcată prin numeroase ac
țiuni politico-educative organizate 
în toate localitățile, prin care sint 
evidențiate marile transformări re
voluționare care au cuprins, ase
menea întregii țâri, și județul PRA
HOVA. Din acțiunile ce’ au loc în 
aceste zile am reținut expunerea 
„A 42-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă", mo
mentul poetic „Tinerețea cintă 
țara" — la întreprinderea de gea
muri Scăeni, expunerea urmată de 
un ciclu de filme documen
tare intitulată „Ctitoriile «Epocii 
Nicolae Ceaușescu» — cunună stră
lucitoare pe chipul patriei", organi
zată de Consiliul de educație poli
tică și cultură socialistă al orașului 
Breaza, dezbaterea „O țară a păcii 
— un erou al păcii, președintele 
României, Nicolae Ceaușescu", or
ganizată la căminul cultural din 
comuna Șotrile, o seară cultural- 
educativă pentru tineret intitulată 
„August — dimineața țării mele", 
găzduită de Casa de cultură a ora
șului Cimpina. (Ioan Marinescu).

în localitățile județului VRAN- 
CEA continuă să fie organizate, în 
cinstea apropiatei sărbători națio
nale de la 23 August, numeroase 
manifestări politico-educative și 
cultural-artistice. La Focșani, sub 
egida secției de propagandă a co
mitetului județean de partid, a avut 
loc simpozionul intitulat „Măreața 
epopee din August 1944 — moment 
istoric în făurirea destinului nou, 
socialist al patriei, al poporului ro
mân". în unități economice, la așe- 
zămintele de cultură și căminele 
culturale, la cluburile muncitorești 
sint prezentate expuneri, sint ver
nisate expoziții de carte social-po
litică, au loc dezbateri, seri de în
trebări și răspunsuri privind sem
nificația actului istoric de la 23 Au
gust. Sînt evocate, cu acest prilej, 
mărețele înfăptuiri dobindite în 
anii construcției socialiste, perspec
tivele luminoase deschise de hotă- 
rîrile Congresului al XIII-lea al 
partidului. (Dan Drăgulescu).

Adunarea de la Întreprinderea de tricotaje 
și perdele din Pașcani

întreprinderii de tricotaje și per
dele din Pașcani, distinsă cu înaltul 
titlu de. „Erou al Muncii Socialiste", 
i-au fost decernate, miercuri, in ca
drul adunării generale a reprezen
tanților oamenilor muncii, „Steagul 
Roșu" și „Diploma de onoare" ale 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
pentru ocuparea locului 1 pe țară în 
întrecerea socialistă pe anul 1985 
între unitățile industriale de profil.

într-o atmosferă entuziastă, de pu
ternică vibrație patriotică, partici- 
panții la adunare au adresat tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, o telegramă in 
care se spune :

Muncind cu răspundere revoluțio
nară pentru materializarea prețioa
selor indicații date de dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, cu prilejul vizitelor 
de lucru efectuate in întreprinderea 
noastră, am reușit, prin punerea in 
valoare a potențialului de care dis
punem, să diversificăm producția, să 
ne încadrăm în consumurile norma
te de materii prime și energie, să ri
dicăm calitatea produselor, asigurind 
creșterea eficienței întregii activități 
economice și situarea unității pe

locuri fruntașe în întrecerea socia
listă.

însuflețiți de minunatul dumnea
voastră exemplu de slujire cu 
înalt spirit revoluționar a inte
reselor și năzuințelor supreme 
ale națiunii noastre socialiste, 
vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu 
pasiune și dăruire, pentru a înfăptui 
în condiții exemplare importantele 
sarcini economice și sociale ce ne 
revin din documentele programatice 
ale celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului, angajîndu-ne să obținem 
suplimentar pînă la sfirșitul anului 
o producție de 60 milioane lei, spo- 
rindu-ne in acest fel contribuția la 
înălțarea patriei noastre socialiste 
pe noi trepte de civilizație și pro
gres.

(Agerpres)

CRONICA
Prin decret prezidențial, tovarășul 

George Ciucu a fost numit in cali
tate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România in Belgia în locul to
varășului Iulian Văcărel, care a fost 
rechemat.

Primul pod rutier peste Canalul 
Poarta Albă - Midia - Năvodari

Pe șoseaua națională 2 A Bucu
rești — Constanța a fost dat în folo
sință primul pod rutier care traver
sează noua magistrală de ape, Ca
nalul Poarta Albă — Midia — Năvo
dari, la kilometrul 16 + 500. Acest 
obiectiv, primul din cele 7 poduri 
care vor traversa noul canal, a fost 
finalizat cu 45 de zile în avans față 
de termenul stabilit, colectivul An
treprizei .de construcții căi ferate 
drumuri și poduri Constanța ono- 
rindu-și astfel în totalitate angaja
mentele asumate în cinstea marii

tv
20,00 Telejurnal • în întîmpinarea 

marii sărbători naționale
20,25 Actualitatea în economie • Fapte 

de muncă în cinstea zilei de 23 
August

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 21 august (ora 21) — 24 au
gust (ora 21). In țară : Vremea va fi 
răcoroasă la începutul intervalului, mai 
ales în regiunile din nordul țării, apoi 
se va încălzi. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în regiunile 
nord-eștice ale țării și în zonele de 
deal și de munte, unde se vor semna
la, pe alocuri, ploi, mai ales sub formă 
de aversă, însoțite și de frecvente 
descărcări electrice în prima parte a 
intervalului, apoi, treptat, acestea vor

r

u

CU ÎNALTĂ RĂSPUNDERE, 
CU PATOS REVOLUȚIONAR

--------REZULTATE ÎN
Publicăm in continuare rezultatele obținute in întrecerea socialistă de 

alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, 
construcții, transporturi, unități agricole, precum și din domeniul circula
ției mărfurilor.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit pe 
baza indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socia
liste, la 31 iulie pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE 
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Rimnicu Vîlcea, cu 635,8 
puncte.

Locul II : întreprinderea elec- 
trocentrale Porțile de Fier, cu 574,2 
puncte.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Curtea de Argeș, cu 
476,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR 

Locui I : Cariera minieră Vețel, 
județul Hunedoara, cu 1 306,3 
puncte.

Locul II : Mina Turț, județul 
Satu Mare, cu 1 007,5 puncte.

Locul III : Mina Fundu Moldovei, 
județul Suceava, cu 1 000,2 puncte.

ÎN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE 

Locul I : întreprinderea de foraj 
„Petromar" — Constanța, cu 930,1 
puncte.

Locul II : Schela de foraj Zemeș, 
județul Bacău, cu 619,5 puncte.

Locul III : Schela de foraj Zădă- 
reni, județul Arad, cu 356,9 puncte.

IN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE, 
CARBUNOASE și abrazive 
Locul I : întreprinderea de pro

duse cărbunoase Slatina, cu 825,3 
puncte.

Locul II : întreprinderea de pro
duse abrazive Birlad, județul Vas
lui, cu 692.3 puncte.

Locul III : întreprinderea „Car- 
bochim" — Cluj-Napoca, cu 584,9 
puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
DE RIDICAT, 

MATERIAL RULANT, 
CONSTRUCȚII NAVALE, 

ECHIPAMENT AERONAUTIC 
Locul I : Întreprinderea „Turbo- 

mecanica" — București, cu 960,5 
puncte.

Locul II : întreprinderea de con
strucții aeronautice Ghimbav, ju
dețul Brașov, cu 865,5 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
avioane Bacău, cu 597,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MAȘINI-UNELTE, 

MECANICA FINA ȘI SCULE, 
ECHIPAMENT SPECIAL 

Locul I : întreprinderea nr. 2 
Brașov, cu 815,5 puncte.

Locul II : întreprinderea de apa
rate și utilaje pentru cercetare 
București, cu 746 puncte.

Locul III»; întreprinderea meca
nică Plopeni, județul Prahova, cu 
740,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
MATERIALELOR NEFEROASE 

ȘI RARE
Locul I : întreprinderea de alu

miniu Slatina, cu 616,5 puncte.
Locul II : întreprinderea de alu

mină Oradea, cu 594,4 puncte.
ÎN INDUSTRIA 

CELULOZEI ȘI HÎRTIEI 
Locul I : Combinatul de celuloză, 

hirtie și cartoane Zârnești, județul 
Brașov, cu 521,3 puncte.

Locul II : Combinatul de celuloză 
și hirtie „Letea", Bacău, cu 372,9 
puncte.

Locul III : întreprinderea de hir
tie „Bistrița" t- Prundu Birgăului, 
județul Bistrița-Năsăud, cu 326,2 
puncte.

noastre sărbători naționale. Podul, 
construit în arc metalic cu tiranți, 
asemănător celui de la Medgidia, 
peste canalul Dunăre — Marea Nea
gră, are o deschidere centrală de 111 
metri și 5 deschideri adiacente a cite 
30 metri fiecare. Lățimea podului 
este de 14 metri, dispunînd pe am
bele părți de trotuare pentru pie
toni. Tablierul metalic cu placă din 
beton armat are o greutate de peste 
2 000 tone și a fost realizat la în
treprinderea de construcții metalice 
din Bocșa. (George Mihăescu).

20,40 Epopeea libertății patriei noastre 
(color) • „Flacără de August". 
Documentar

21,00 August biruitor. Cîntece și ver
suri patriotice, revoluționare

21,15 înălțătoare răspîntle a Istoriei 
noastre (color) • 23 August 1944 
în arta ecranului românesc

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

deveni izolate în cursul după-amiezil. 
în celelalte regiuni aversele și descăr
cările electrice vor fi răzlețe. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile maxime, diurne, vor fi cuprinse 
între 20 și 30 de grade, mai ridicate în 
ultima zi, iar cele minime, nocturne, 
între 8 și 18 grade. în București : Vre
mea va fi răcoroasă la începutul in
tervalului, cînd cerul va prezenta în
norări temporare și va fi favorabil 
averselor de ploaie și descărcărilor 
electrice. Apoi vremea se va încălzi, 
iar cerul va fi variabil. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
maxime, diurne, vor fi cuprinse între 
27 și 30 de grade, mai ridicate în ulti
ma zi, iar cele minime, nocturne, în
tre 13 și 16 grade.

ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
ÎN INDUSTRIA DE FIRE 

ȘI FIBRE SINTETICE 
ȘI ARTIFICIALE

Locul I : întreprinderea de fire 
și fibre poliamidice Roman, jude
țul Neamț, cu 743,6 puncte.

Locul II : Combinatul de fibre, 
celuloză și hirtie Brăila, cu 414,2 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Fila
tura de fibre melana" <— Botoșani, 
cu 407,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI 

Locul I : întreprinderea de mo
bilier și decorațiuni „Ileliade" — 
București, cu 585 puncte.

Panoul fruntașilor 
pe 7 luni ale anului

Locul II : întreprinderea de ca
sete pentru radio și televizoare 
București, cu 356 puncte.

Locul III : Combinatul de prelu
crare a lemnului Oradea, cu 252,6 
puncte.
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR 

Locul I : întreprinderea de con
fecții Scornicești, județul Olt, cu 
1 193,4 puncte.

Locul II : întreprinderea de con
fecții „Steaua Roșie" — Sibiu, cu
613.3 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
fecții „Mondiala" — Satu Mare, cu
591.4 puncte.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

. ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea pentru 

industrializarea sfeclei de zahăr 
Sascut, județul Bacău, cu 959,5 
puncte.

Locul II : întreprinderea pentru 
industrializarea sfeclei de zahăr 
Bucecea, județul Botoșani, cu 918,9 
puncte.

Locul III : întreprinderea pentru 
industrializarea sfeclei de zahăr 
Pașcani, județul lași, cu 867,1 
puncte.
ÎN INDUSTRIA VINULUI, BERII, 

SPIRTULUI, AMIDONULUI, 
APELOR MINERALE 

ȘI A TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de vi

nuri și șampanie „Zarea" — Bucu
rești, cu 1 317,8 puncte.

Locul II : întreprinderea de ți
garete București, cu 1 025,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
bere București, cu 1 017,9 puncte. 
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Constanța, cu 1 371,7 puncte.
Locul II : întreprinderea avicolă 

de stat Piatra Neamț, cu 1 343,1 
puncte.

Locul III : întreprinderea avicolă 
de stat Focșani, cu 1 070,7 puncte.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de mon

taj și service pentru automati
zări și telecomunicații București — 
Ministerul Industriei Electrotehni
ce — cu 892,9 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții și montaje 
miniere București — Ministerul 
Minelor, Petrolului și Geologiei — 
cu 685,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de a- 
menajare complexă și exploatarea 
rîului Dîmbovița — Consiliul Na
țional al Apelor — cu 646,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— DEPOURI DE CAI FERATE
Locul I : Depoul de căi ferate 

Cluj, cu 285,9 puncte.
Locul II : Depoul de căi ferate 

Galați, cu 281,8 puncte.
Locul III : Depoul de căi ferate 

Dej-Triaj, județul Cluj, cu 272,1 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE, 

FLUVIALE ȘI AERțENE 
Locul I : Întreprinderea de trans

port naval și auto Delta Dunării— 
Tulcea — Ministerul Agricultu
rii — cu 620 puncte.

Locul II : întreprinderea de na
vigație fluvială „NAVROM"—Ga
lați — Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor •— cu 441,5 
puncte.

Locul III : întreprinderea de a- 
viație utilitară București — Minis
terul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor — cu 395,7 puncte.

ÎN DOMENIUL* 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA 
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat de alimentație publi
că Bacău, cu 368,8 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat de alimentație pu
blică Rimnicu Vîlcea, cu 366.2 
puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat de alimentație publi
că Iași, cu 304,6 puncte.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județea

nă de transport local Vrancea, cu 
1 334,3 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Timiș, cu 
1 318 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Bacău, cu 
1 224,6 puncte. *

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Ga
lați. cu 922,2 puncte.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Ar
geș, cu 776.1 puncte.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Con
stanța, cu 765,4 puncte.

#

UIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• CÎT MAI „LIPITE" DE SOA

RE. ln California funcționează, în pre
zent, o serie de centrale solare cu puterea 
de peste un MW, ale căror panouri cu ce
lule fotovoltaice sint înzestrate cu un nou 
și eficient sistem de urmărire „strinsă" a 
Soarelui. Inițial, proiectele centralelor so
lare se bazau pe faptul că dispunerea dc 
panouri fixe, sub un anumit unghi, asigură 
instalațiilor nu numai simplitate, dar și un 
cost mai redus. în orele după-amiezii, adi
că tocmai atunci cind crește necesarul de 
energie electrică, respectivele panouri sola
re fixe nu se aflau insă in cea mai favora
bilă poziție, nici chiar in insorita Californie. 
Ca atare, firma „Arco Solar" a depus efor
turi pentru realizarea unor mecanisme de 
orientare a panourilor — cu una sau două 
axe — care să asigure o urmărire mai efi
cientă a astrului zilei și in cursdl după- 
amiezelor de vară. „Cheia" proiectului a 
fost oferită de un program computerizat 
care a calculat eficiența optimă a orientării 
panourilor pe parcursul unui an Întreg.

Din datele obținute a reieșit că recurgerea 
la două axe, pentru dispozitivele de urmă
rire a Soarelui, ar permite creșterea cu 
circa 30 la sută, chiar și în sezonul rece, a 
energiei furnizate, comparativ cu cea pro
dusă cu ajutorul panourilor fixe. Cît pri
vește noile dispozitive de urmărire, ele ai 
spori doar cu 10 la sută costul unei cen
trale. Avantajele sint considerabile, îndeo
sebi prin energia produsă în orele dimi
neții și ale serii, apreciază specialiștii.

• UN „CUPLU" BACTERIE - 
TRANZISTOR. Firma japoneză „Asahl 
Beer", in colaborare cu Institutul de teh
nologie din Tokio, a realizat un original dis
pozitiv menit să măsoare proporția de 
alcool din diferite soluții. El este alcătuit 
dintr-o tulpină bacteriană care transformă 
alcoolul în acid acetic și un tranzistor sen
sibil la ioni, care măsoară aciditatea. Din 
păcate, în forma sa actuală, acest captor nu 
este funcțional decit timp de o zi.

Pe de altă parte, o echipă de cercetători 
de la Institutul de tehnologie din Tokio a

pus la punct o metodă prin care se pot 
realiza. in producție de serie, biocaptori 
compacți, cuplind o enzimă cu o bază semi
conductoare. Acest tip de dispozitive s-ar 
putea utiliza, bunăoară, pentru efectuarea 
automată a analizei probelor de singe.

• DIAGNOSTICAREA TIMPU
RIE A DIABETULUI. 111 ciuda nume- 
roaselor cercetări efectuate în lume, multe 
din subtilitățile mecanismului de apariție 
și evoluție a diabetului, boală de tot mai 
largă râspindire, au rămas necunoscute. O 
explicație poate fi oferită, probabil, de au- 
toanticorpii (anticorpi dirijați împotriva ce
lulelor și țesuturilor propriului organism) 
care s-au descoperit în singele bolnavilor 
de diabet. Respectivii autoanticorpi ar ac
ționa împotriva insulelor lui Langerhans, 
răspunzătoare de producerea în pancreas 
a insulinei. Recent, specialiști ai universi
tăților din Copenhaga (Danemarca) și Lin- 
koping (Suedia) au îndepărtat din mai 
multe „seturi" de insule ale lui Langerhans 
celulele care nu produc insulină. Introdu-

cînd celulele rămase intr-un mediu de cul
tură s-a menținut capacitatea acestora de a 
produce prețiosul hormon. Din respectivele 
celule s-au extras fracțiuni proteice care au 
fost experimentate apoi ca antigeni, in 
reacție cu anticorpii conținuți în singele 
unor copii între 11 și 16 ani, bolnavi de 
diabet zaharat. A reieșit că serurile 
guine prelevate de la 80 la sută din 
intră în reacție doar cu două dintre 
țiunile proteice izolate din insulele lui 
gerhans. în schimb, cu celelalte fracțiuni 
proteice extrase din celulele „fabricante" de 
insulină nu s-au produs reacții, imunologice, 
nici in singele recoltat de la copii bolnavi 
și nici de la copii sănătoși. Așadar, auto- 
anticorpii din singele diabeticilor apar nu
mai împotriva unor fracțiuni proteice strict 
determinate din celulele producătoare de 
insulină. S-a confirmat astfel rolul impor
tant pe care îl joacă procesele autoimum>- 
logice in apariția diabetului, ceea ce des
chide perspectiva elaborării unor noi me
tode de diagnosticare timpurie și de tratare 
a diabetului.

san- 
copii 
frac- 
Lan-

(Urmare din pag. I)
condiții cit mai bune a produselor 
de toamnă. în acest scop este ab
solut necesar ca organele agricole 
de resort să stabilească de acum 
bazele de depozitare a producției, 
unităților agricole revenindu-le 
obligația' fermă de a transporta și 
livra produsele numai la bazele 
prevăzute pentru fiecare unitate in 
parte. în aceeași ordine de idei, 
organele județene de partid și agri
cole au datoria să urmărească cu 
mai multă insistență modul în care 
fiecare unitate agricolă iși îndepli
nește obligațiile contractuale pri
vind1 livrarea produselor Ia fondul 
de stat. în această privință nu este 
de admis nici o tergiversare, im- 
punindu-se măsuri ferme ca toate 
unitățile agricole să livreze inte
gral cantitățile de cereale păioase 
prevăzute, precum și cele de la 
produsele care se recoltează acum.

în mod deosebit, in cuvîntarea 
secretarului general al partidului 
se accentuează necesitatea pregă
tirii in cele mai bune condiții a în- 
sămînțării cerealelor păioase de 
toamnă. Pentru aceasta hotărîtor 
este ca pină la 15 septembrie să se 
execute arături pe toate terenurile 
destinate însămințărilor de toam
nă. Experiența unităților fruntașe, 
care au obținut recolte mari în a- 
cest an și în anii din,urmă, a do
vedit că un factor esențial al pro
ducțiilor mari de grîu și orz este 
realizarea de la semănat a unei 
densități optime, care sub nici un 
motiv nu trebuie să fie sub 500 
boabe pe metru pătrat. Prin înfră
țirea boabelor se poate ajunge la 
densități de 600 pină la 800 plante 
pe metru pătrat. Unitățile agricole 
dispun de tot ce le trebuie, de baza 
tehnică și materială necesară, pen
tru a încheia însămînțarea griului 
și a orzului la termenele prevăzu

te prin lege : întîi octombrie în 
zonele unde iarna vine mai timpu
riu și 10 octombrie în celelalte 
zone.

Experiența foarte bună a acestui 
an agricol in județul Olt și intr-un < 
număr foarte mare de unități a- 
gricole din toată țara, ca și nea
junsurile analizate și subliniate in 
cuvintarea secretarului general al 
partidului, măsurile indicate, reco
mandările și îndrumările adresate 
trebuie să stea permanent in cen
trul atenției organelor și organiza
țiilor de partid, să formeze obiec
tul unei activități organizatorice și 
politice permanente, de zi cu zi. la 
nivelul fiecărui consiliu agroin
dustrial, al fiecărei unități și 
ferme.

Atît sarcinile stabilite1 pentru a- 
cest an, cit și cele ce decurg din 
obiectivele noii revoluții agrare 
pentru anul viitor și pentru anii ce 
vin sînt pe deplin realizabile. Ele 
însă pot îi chiar depășite în con
dițiile in care întreaga țărănime, 
toți lucrătorii din agricultură, toți 
specialiștii, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
vor trece fără intirziere la aplica
rea măsurilor stabilite, la perfec
ționarea muncii lor, la aplicarea 
experienței celei mai bune din u- 
nitățile fruntașe.

Fiecare organizație de partid, fie
care comunist din agricultură — 
țărani cooperatori, mecanizatori sau 
specialiști — să-și facă un titlu de 
mîndrie, de onoare din îndeplini
rea cu inaltă răspundere, cu patos 
revoluționar a sarcinilor ce le re
vin pentru dezvoltarea puternică a 
agriculturii noastre, pentru crește
rea contribuției ei la formarea ve
nitului național, pentru satisface
rea într-o măsură tot mai mare a 
necesităților economiei, ale oame
nilor muncii din agricultură, ale 
tuturor cetățenilor țării.

INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL : Aseară, la Oslo 
România - Norvegia 2-2

La Oslo s-a desfășurat meciul in
ternațional amical de fotbal dintre 
echipele reprezentative ale României 
și Norvegiei. Partida s-a încheiat ia 
egalitate : 2—2 (2—0). Golurile au 
fost marcate de Osvold (min. 25, in 
propria poartă), Hagi (min. 35), res
pectiv, Okland (min. 60 și min. 66).
• Disputat în orașul norvegian 

Trondheim, meciul internațional 
amical de fotbal dintre selecționatele 
olimpice ale României și Norvegiei 
s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate : 2—2 (0—1). Golurile forma
ției române au fost înscrise de Bîeu 
(min. 83) și Majaru (min. 85), iar 
punctele gazdelor — de Sorloth 
(min. 38) și Markusen (min. 48).

FOTBAL. • In turneul internațio
nal de fotbal de la Jakarta, in me
ciul pentru locurile 3—4, selecționata 
Braziliei a întrecut cu scorul de 2—1 
(0—0) selecționata preolimpică a 
României.

CANOTAJ. La campionatele mon
diale de canotaj academic de la 
Nottingham, in preliminariile pro
bei feminine de schif simplu (ca
tegoria ușoară), sportiva româncă 
Maria Sava a ciștigat seria a Il-a, 
cu timpul de 8’ll”30/100, obținind 
calificarea in finală. Concursul 
masculin a continuat cu întrecerile 
din recalificări. în proba de 2 plus 
1, vislașii români Vasile Tomoioagă 
și Dimitrie Popescu s-au calificat 
pentru finală, iar in cea de 2 fără 
cirmaci. Vaier Toma și Petru Iosub 
au obținut calificarea în semifinale.

NATAȚIE. Proba feminină de șta
fetă 4x100 m liber din cadrul cam
pionatelor mondiale de natație de la

Madrid a revenit echipei R.D. Ger
mane in 3’40”56/100 — nou recorc 
mondial. în primul schimb, Cristir 
Otto a realizat un nou record mon
dial la 100 m liber in 54”73/100. îr 
finala B a probei de 100 m spate fe
mei, pe locul intii s-a clasat Ane; 
Pălrășcoiu (România) — l’03’’49/100

VOLEI. La campionatele europeni 
de volei pentru juniori ce se desfă
șoară in Bulgaria, echipa feminină ; 
României a întrecut cu scorul d< 
3—0 formația Ungariei, iar cea mas
culină a ciștigat cu 3—1 intilnirea ci 
selecționata' Franței.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 20 AUGUST 1986

EXTRAGEREA I : 38 15 6 39 17 40 
EXTRAGEREA A II-A : 27 7 1! 

11 14 3.

Duminică, 24 august, va avea loc 
o nouă TRAGERE EXCEPȚIONA
LĂ LOTO, care se anunță deose
bit de interesantă, fiind un prilej 
de numeroase satisfacții pen
tru toți participant». Formula 
tehnică, ușor de însușit, se carac
terizează prin multitudinea nume
relor extrase (in total, 66), în ca
drul a 7 extrageri grupate în două 
faze. Informăm pe amatorii aces
tui gen de tragere că biletele au 
fost puse în vinzare, ultima zi de 
participare fiind simbătă, 23 au
gust.

cinema
• Porțile albastre ale orașului :
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15
• Capcana : CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
• Evadarea : LUMINA (14 74 16) — 9;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
O Secretul cifrului : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30: 17,45; 20
• Ringul: BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17,15; 19,15
• Aventuri la Marea Neagră : DA
CIA (50 35 94) — 9; 12; 15; 18
• Cu mîinile cutate: UNION (13 49 04)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Mușchetarul român : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17,15; 19,30
• Valurile Dunării : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17,15; 19,30
• Noi, cei din linia întîi : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 18,30
• Pe malul sting al Dunării albastre: 
STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 
18; 19,45
• Actorul și sălbaticii : PACEA 
(71 30 85) — 15; 18,30
• Rîul care urcă muntele : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17,15; 19,30
• Colierul de turcoaze — 14; 16, Allo, 
taxi ’ — 18; 20 ; POPULAR (35 15 17)
• Un comisar acuză : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30
• Conspirația : FLACĂRA (20 33 40)
— 15,30; 17.30; 19,30
• Norul alb, Carolina : DOINA — 9; 
11; 13
• Furtună în Pacific : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, DOINA (16 35 38) — 15; 17,15: 19,15
• Șapte băieți și o ștrengărită :
ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
• Bătălia de pe Neretva : SCALA 
(11 03 72) — 9; 12,15; 16; 19,15
• Detașament cu misiune specială :
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.

• Glasul inimii : VICTORIA (16 28 79)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20
• Vraciul: LIRA (317171) — 15; 
18,30
• Salamandra : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20, GLO
RIA (47 46 75) — 9: 11,15; 13,30; 15.30; 
17,30; 19,30, FLAMURA (85 77 12) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20
• Adolescenții revoluției : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17,15: 19.30
• Infernul din zgîrie-nori : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) - 9; 12; 15,45; 19
• Cu prețul vieții : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20
• Dispariția statuetei de jad : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20
• Băiatul cu ricșa : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20
• Un comando pentru apa grea : 
VOLGA (79 71 26) — 9; 12; 16; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ioneștii — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mielul 
turbat — 19; (la rotonda scriitorilor 
din Cișmigiu) : Spectacol de sunet și 
lumină „Ce-ți doresc eu ție, dulce 
Românie" — 21
• Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala 
Studio) : Concurs de împrejurări 
— 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Melodie varșoviană. Spec
tacol prezentat de Teatrul Național 
din Cluj-Napoca — 15
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo 
al Il-lea — 19,30; (grădina. Boema) : 
Eu vă fac să rideți... la Boema — 
19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe un picior de 
plai — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 18,30

• ÎMPOTRIVA POLEIULUI. Iri 
plin sezon estival, iată și o realizare apli
cabilă doar in miezul iernii. Este vorba de 
un nou preparat eficient pentru curățirea 
străzilor și a drumurilor de zăpadă și de 
gheață, pus la punct de specialiști ai Insti
tutului de chimie fundamentală din Harkov. 
Inițial, ca materie primă s-au utilizat doar 
deșeuri saturată

, terial refolosibil 
sodă. Pentru ca 
plet nedăunător 
lor metalice ale
apoi realizat sub formă de granule tratate 
cu fosfați, cea mai economică și comodă 
manieră de tratare dovedindu-se pulveriza
rea, prin care granulele sînt parcă îmbră
cate în „cămăși" de fosfați. Comparativ cu 
amestecul tradițional de nisip și sare, nooJ 
produs împotriva poleiului prezintă avan
tajul că, pentru aceleași suprafețe, sint ne
cesare cantități de zece ori mai reduse. în 
plus, dacă sarea înlătură poleiul de pe șo

cu clorură de calciu, ma
ce rezultă la fabricile de 
produsul să fie pur, com- 
pneurilor și subansamble- 
autovehiculelor, el a fost

sea doar pînă la temperaturi de minus zece 
grade Celsius, granulele sint operante chiar 
și pe geruri de minus 50 de grade. Topind 
zăpada, în același timp se topesc și ele, 
străzile răminind uscate și curate.

• LA 30 KM ÎNĂLȚIME, FĂRĂ 
CONSUM DE COMBUSTIBIL. Un 
nou tip de balon cu aer cald, care nu con
sumă nici un fel de combustibil, a fost pus 
la punct de specialiști ai Centrului național 
de studii spațiale din Franța. Aceste ba
loane, cu diametrul de 40 metri, au emis
fera inferioară transparentă, iar cea supe
rioară metalizată. Razele infraroșii pătrund 
în balon prin partea inferioară și, reflectate 
de partea superioară, Încălzesc aerul din 
interior, cu 25 de grade Celsius peste tem
peratura ambiantă, în cursul nopții, și cu 
100 grade Celsius, in timpul zilei. Asemenea 
baloane pot transporta o încărcătură de 50 
de kilograme, la altitudini de 20—30 de 
kilometri, în funcție de ora din zi sau din 
noapte în care se efectuează operațiunea.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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„Sub conducerea președintelui Nicoiae Ceausescu, 
poporul român intimpină ziua de 23 August 

plenar angajat in opera de construcție economica 
si socială, in lupta pentru apărarea păcii"

Articole și comentarii din presa internaționala
----------------'----------------- --------------------------------------------------

lire
■

Manifestări consacrate 

sărbătorii naționale a României

împlinirea a 42 de ani de la victoria insurecției naționale, antifas
ciste de la 23 August 1944 continuă să fie amplu marcată de mijloacele 
de informare în masă de pe diferite meridiane. Articolele și comentariile 
publicate pun în evidență rolul fundamental de ctitor al noii Românii 
moderne al tovarășului Nicoiae Ceaușescu, remarcabilele realizări ale 
poporului român în diferite domenii de activitate, politica "internațională 
de colaborare și pace a țării noastre, eforturile sale neobosite pentru a

Publicația italiană „TRIBUNA 
ECONOMICA", intr-un amplu ar
ticol consacrat marilor transfor
mări ce au avut loc in România 
după 23 August 1944, în noua 
epocă a țării, subliniază încă 
din primele rînduri că „în 
istoria contemporană a Româ
niei, Congresul al IX-lea al parti
dului și ziua de 28 martie 1974 se 
înscriu ca evenimente deosebit de 
importante. Atunci a fost ales 
Nicoiae Ceaușescu secretar general 
al partidului și, apoi, primul pre
ședinte al țării.

Prin aceasta — relevă publicația 
— s-a pecetluit recunoașterea unei 
lungi, și rodnice activități a omu
lui de stat -care și-a dedicat în
treaga sa energie și putere de 
muncă bunăstării și progresului 
poporului, cauzei păcii și colabo
rării. in lume. Trebuie subliniată 
contribuția hotăritoare a președin
telui Nicoiae Ceaușescu la funda
mentarea științifică, realistă și 
Creatoare a politicii interne și ex
terne a țării, la elaborarea tezelor 
fundamentate pe realitatea istorico- 
socială a poporului român, teze 
eliberate de orice dogme șt sche
me. antrenind participarea maselor 
la conducerea tuturor sectoarelor 
de. activitate".

,.De-a lungul acestei perioade de 
21 de ani — scrie ..Tribuna Econo
mica" — Nicoiae Ceaușescu a asi
gurat țării independenta pe plan 
internațional, iar România a par
curs mai multe importante etape 
pe calea, dezvoltării materiale și 
culttirale. în viața țării s-au pe
trecut profunde transformări so
ciale și politice".

„Poporul român sărbătorește la 
23 August ziua sa națională in plin 
elan creator, fiind angajat in în
deplinirea programelor de dezvol
tare economico-socială. iar pe plan 
extern. în apărarea păcii", se ara
tă in continuare. în articol, evi- 
dențiindu-se că profundele trans
formări revoluționare pe plan 
politic, economic și social, cunos
cute în acest răstimp, de peste, 
patru decenii, de țara noastră. în 
special după Congresul al IX-lea 
al P.C.R.. au transformat România 
„într-o țară industrial-anrară cu o 
puternică și modernă industrie, do
tată in cea mai mare parte cu 
tehnică înaintată, cu o agricultură 
socialistă in plin progres, cu o bo
gată viată spirituală în cadrul că
reia tnvătămintul. știința si cultu
ra înregistrează o dezvoltare deo
sebită".

..In 7985 — se arată in articol — 
producția industrială depășea de 
peste 100 de ori pe cea din 1944. 
Aproximativ 80 la sută din această 
creștere s-a realizat în ultimii 21 
de ani. Producția agricolă a cres
cut de peste patru ori. iar venitul 
național de peste 32 ori. S-a rea
lizat. un vast program de con
strucții industriale, agricole și so- 
cial-culturale, s-a schimbat întrea
ga înfățișare a țării. Mai mult de 
30 la sută din populație s-a mu
tat in locuințe noi".

Arătînd apoi că. „pe baza rea
lizărilor obținute pină in prezent, 
România își elaborează progra
mele viitoare, vizind continuarea 
în ritm susținut a progresului eco-

• Președintele României 
și-a dedicat întreaga sa 
energie și putere de 
muncă bunăstării și pro
gresului poporului român, 
cauzei păcii și colaborării 
în lume • Apărarea drep
tului primordial al.oame
nilor și popoarelor, drep
tul la viață — țel funda
mental al politicii externe 

românești

nomic ?i social", sînt relevate' o- 
biectivele de primă însemnătate 
ale politicii de dezvoltare econo
mică și socială a României în cin
cinalul 1986—1990 și în perspectiva 
intrării în mileniul al treilea.

Evocînd vocația, tradițională de 
pace și colaborare a poporului nos
tru, publicația italiană arată că, 
„desfășurind o vastă activitate de 
dezvoltare a construcției economice 
și sociale, de progres național, 
România militează, în același timp, 
pe planul relațiilor internaționale, 
pentru colaborare, pace și secu
ritate. Sub conducerea președinte
lui Nicoiae Ceaușescu, România si
tuează cu tărie la baza activității 
sale internaționale principiile de
plinei egalități in drepturi, respec
tării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in trebu
rile intgrne și avantajului reci
proc, nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța, soluționării 
pașnice, pe calea tratativelor, a 
oricăror conflicte internaționale, 
dreptului fiecărui ,popor de a fi 
stăpîn pe propriul destin, de a se 
dezvolta liber și independent".

„Unui dintre țelurile principale 
ale politicii internaționale române 
îl constituie lupta pentru apărarea 
păcii, pentru apărarea dreptului 
primordial al oamenilor — dreptul 
la. viață. Așa cum sublinia pre
ședintele Nicoiae Ceaușescu. ‘ ne 
aflăm intr-o perioadă în care si
tuația internațională continuă să 
fie deosebit de gravă. Continuă 
cursa înarmărilor, în primul rlnd 
nucleare. De aceea, problema fun
damentală a epocii noastre este 
cea a dezarmării și a păcii, a li
chidării armelor nucleare. reali
zarea unei lumi fără arme, fără 
război".

„România — se scrie în înche
ierea articolului —■, consideră ca 
fiind imperios necesară întărirea 
unității de acțiune a forțelor iu
bitoare de pace de pretutindeni".

„MARELE POTENȚIAL AL IN
DUSTRIEI z CHIMICE ROMA
NEȘTI" este titlul sub care publi
cația „RATAS", din Finlanda, no
tează : „Industria chimică, inexis
tentă in România înaintea celui 
de-al doilea război mondial, a apă
rut și s-a dezvoltat intr-un ritm 
foarte ridicat în ultimii 20 de ani. 
în timp ce în țările din Europa 
occidentală și America de Nord 
rata dezvoltării acestui domeniu 
de vîrf al industriei a fost de 6—15 
la sută pe an, in România ritmul 
de creștere a fost de 18—22 la 
sută. în ultimul deceniu, chimia 
românească și-a dublat capacita
tea de producție". Arătînd că, „în 
cadrul, procesului de industrializa
re a României, chimiei i s-a acor
dat un loc prioritar, datorită 
existenței unor materii prime bune, 
posibilităților de desfacere, poten
țialului științific ridicat și necesității 
de a promova progresul tehnologic 
in economia națională", revista fin
landeză relevă: „Remarcabile creș
teri au înregistrat producția de în
grășăminte chimice, petrochimia, 
producția de cauciuc sintetic, ma
teriale plastice, fibrte și fire sinte
tice. medicamentele, coloranții etc.".

„Un rol decisiv în modernizarea 
și diversificarea producției din a- 
cest domeniu l-a avut și îl are In
stitutul Central de Chimie din 
București. înființat in 1970, sub 
directa îndrumare a academicianu
lui doctor inginer Elena Ceaușescu, 
această instituție importantă con
trolează toate institutele de cerce
tări chimice, direcțiile, secțiile și 
laboratoarele din combinatele in
dustriale, precum și activitatea de 
cercetare șl pregătire din facultă
țile cu profil chimic".

Succesele chimiei românești, fap
tul că ea acoperă, în prezent, peste 
20 la sută din producția industria
lă a tării, subliniază „Ratas". per
mit astăzi României să exporte 
peste 700 de produse chimice și pe
trochimice în 110 țări.

Ziarul turc „SAAT", publică ar
ticolul „RELAȚIILE ECONOMICE 
TURCO-ROMANE", in care se 
arată că România este „țara so
cialistă cu care Turcia întreține 
cele mai bune relații", care în ul
tima perioadă au dobîndit dimen
siuni tot mai largi.

„Președintele Turciei, Kenan 
Evren, și președintele României, 
Nicoiae Ceaușescu, se intîlnesc in 
mod frecvent. Cu prilejul acestor 
întîlniri se realizează ample anali
ze ale stadiului relațiilor dintre cele 
două țări". „Vastele dimensiuni ale 
raporturilor noastre cu România — 
scrie „Saat" — sînt, fără îndoială, 
in avantajul reciproc. Insă, înainte 
de toate, dimensiunile actuale ale 
relațiilor dintre cele două țări con
tribuie la realizarea păcii, atît in 
regiune, cit și în lume. Și cei doi 
președinți acționează conștienți de 
acest lucru, iar noi apreciem că 
este poziția cea mai justă pentru 
ambele popoare".

Sînt evocate’ apoi date și mo
mente din cooperarea tehnică și in
dustrială, „domeniul cel mai im
portant al relațiilor" dintre cele 
două state, al cărei cadru juridic 
este Acordul de cooperare econo
mică, tehnică și industrială, sem
nat la București în 1975. „Punctul 
cel mai important din cadrul acor
dului menționat — se arată — îl 
constituie rafinăria -Anatolia Cen
trală», construită la Kirikkale, care 
va prelucra 5 milioane tone de pe
trol anual și va fi definitivată anul 
viitor". De asemenea, se sublinia
ză că hidrocentralele Kapilukaya, 
Kilickaya și Orta Sakarya, reali
zate prin cooperare turco-română, 
vor asigura necesarul de energie 
pentru aceste regiuni, arătîndu-se 
în încheiere : „Comerțul dintre 
Turcia și România se dezvoltă 
treptat, dar sigur". (Agerpres).

MOSCOVA 20 — Trimisul Ager
pres, M. Chebeleu, transmite : La 
ambasada țării noastre din Moscova 
a avut loc o conferință de presă în 
cadrul căreia a fost evocată semni
ficația istorică a actului de la 23 Au
gust 1944. Au fost relevate, totodată, 
realizările remarcabile obținute de 
poporul nostru în cei 42 de ani de la 
eliberare în dezvoltarea social-eco- 
nomică a țării, in edificarea societă
ții socialiste pe pămîntul românesc, 
mai ales in perioada de după Con
gresul al IX-lea al P.,C.R. de cind în 
fruntea partidului și a tării se află 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu. politi
ca de pace și colaborare promovată 
de România pe plan international.

S-a evidențiat dezvoltarea ascen
dentă a prieteniei și colaborării în 
diverse domenii de activitate dintre 
România și Uniunea Sovietică.

Cu același prilej au fost organi
zate în cadrul ambasadei o expo
ziție de carte românească, lâ loc de 
frunte fiind prezentate lucrări din 
gîndirea social-politică a tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, precum și o ex
poziție de fotografii. înfățișînd ima
gini sugestive din dezvoltarea Româ
niei socialiste.

Au luat parte reprezentanți ai Sec
ției internaționale a C.C. al P.C.U.S., 
ai Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., ai Prezidiului Uniunii aso
ciațiilor sovietice, de prietenie și 
relații culturale cu străinătatea 
(U.A.S.P.). conducerii centrale a A- 
sociației de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.). ai altor organizații de 
masă și obștești, oameni de artă și 
cultură, reprezentanți ai presei cen
trale și radioteleviziunii sovietice.

PHENIAN 20 (Agerpres). — La 
școala generală de ofițeri din locali
tatea Suncion, din R.P.D. Coreeană, 
a avut loc o adunare festivă, în ca
drul căreia au fost puse in eviden
tă importanta evenimentului și reali
zările obținute de poporul român în 
perioada de după eliberare, îndeo
sebi după Congresul al IX-lea, cind 
în fruntea partidului a fost ales to
varășul Nicoiae Ceaușescu. De ase
menea. au fost evidențiate relațiile 
de prietenie și colaborare dintre 
popoarele și armatele Republicii So
cialiste România și R.P.D.C.,la a că
ror dezvoltare un rol determinant 
îl au frecventele întîlniri dintre to
varășii Nicoiae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen.

în cadrul manifestării au fost pre
zentate un stand de carte, o expozi
ție de fotografii și au fost vizionate 
filme românești.

BEIJING 20 (Agerpres). — La Pa
latul expozițiilor de artă din capitala 
R. P. Chineze a avut loc vernisajul 
unei expoziții de pictură contempo
rană românească care cuprinde lu
crări a 19 artiști plastici români, ofe
rind, prin cele aproape 90 de expo
nate, o imagine asupra preocupărilor 
și nivelului înalt al artei românești 
contemporane.

La manifestare, care s-a bucurat 
de un deosebit succes, au fost pre- 
zenți Liu Deyou. adjunct al minis
trului culturii al R. P. Chineze, con
ducători ai unor instituții culturale, 
cadre didactice din învățămîntul su
perior artistic, un numeros public.

PRAGA 20. (Agerpres). — Semni
ficația istorică a actului revoluțio
nar de la 23 August 1944, organizat 
și condus de P.C.R.. și participarea 
României la războiul antifascist, la 
eliberarea Ungariei. Cehoslovaciei și 
a unei părți a Austriei au fost puse 
în evidență cu prilejul unei confe
rințe de presă desfășurate la Praga.

Evocîndu-se drumul parcurs de 
poporul român în anii construcției 
socialiste, au fost subliniate marile 
realizări obținute în perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
partidului, sarcinile stabilite de 
Congresul al XIII-lea al P.C.R. pen
tru actualul cincinal și în perspec- 
'tivă pină în anul 2000. precum și ac
tivitatea internațională a României 
socialiste în folosul păcii, securității, 
colaborării șl înțelegerii între po
poare. A fost relevată dezvoltarea 
pe multiple planuri a relațiilor de 
prietenie si colaborare româno-ceho- 
slovace. în spiritul întîlnirilor si 
convorbirilor dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu și to
varășul Gustav Husak.

în cinstea aceluiași eveniment, a 
fost prezentat, de asenfcenea. un 
stand de carte șl publicații politice 
și de isțorie românești. în cadrul 
căruia locul central l-au ocupat 
operele secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, to
varășul Nicoiae Ceaușescu.

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — în 
voievodatul Tarnobrzeg, din R. P. 
Polonă, s-a deschis expoziția ..Ima
gini din trecutul și prezentul Româ
niei".

în alocuțiunile rostite la vernisaj 
s-au subliniat semnificația eveni
mentului de la 23 August 1944, ma
rile realizări obținute de poporul ro
mân sub conducerea Partidului Co
munist Român în construcția socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
La Universitatea statului Ohio 
(S.U.A.) din orașul Columbus au fost 
organizate o expoziție de carte ro
mânească și o gală de filme docu
mentare românești. Printre volumele 
expuse, la loc de frunte s-au situat 
opere din gindirea social-politică a 
președintelui României, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. Cele peste 150 ds 
volume prezentate au fost donate bi
bliotecii universității — una dintre 
cele mai mari din S.U.A.

Directorul bibliotecii a mulțumit 
pentru donație, care, prin valoarea 
sa, vine să întregească fondul de 
carte românească existent aici. Aces
te cărți sînt de un real folos nu nu
mai studenților care frecventează 
anual cursurile organizate de progra
mul de limbă și cultură românească, 
ci și cercetătorilor, profesorilor și 
specialiștilor universității, a spus el.

La vernisaj au participat membri 
ai conducerii universității, profesori 
și numeroși studenți.

De un interes deosebit s-au bucu
rat filmele documentare românești 
prezentate cu acest prilej, care au 
oferit imagini ale realizărilor obți
nute de poporul român în anii con
strucției socialiste.

LONDRA 20 (Agerpres). — Aso
ciația de prietenie Marea Britanie — 
România a organizat o adunare fes
tivă consacrată zilei de 23 August.

Cu acest prilej, președintele aso
ciației, Harry Francis, a evocat im
portanța zilei de 23 August în isto
ria poporului român.

La rindul său, secretarul național 
al asociației, Harry Gold, a rostit o 
cuvîntare in care a prezentat însem
nătatea actului istoric de la 23 Au
gust 1944 și contribuția armatei ro
mâne la lupta pentru infrîngerea 
Germaniei hitleriste. Vorbitorul a în
fățișat realizările obținute de po
norul român în edificarea societății 
socialiste. De asemenea, a prezen
tat principiile politicii externe a 
României, inițiativele și propunerile 
președintelui Nicoiae Ceaușescu pen
tru oprirea cursei înarmărilor și în
făptuirea dezarmării, in primul rind 
a dezarmării nucleare.

în sala in care a avut loc festivi
tatea a fost organizat un stand de 
cărți social-politice românești.

RABAT 20 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe organizate Ia 
Rabat au fost evocate însemnăta
tea istorică a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
1944, contribuția adusă de România 
la infrîngerea fascismului. Au fost 
înfățișate, totodată; marile înfăp
tuiri ale poporului. român în 
edificarea modernă a patriei, po
litica de pace promovată de 
România socialistă, de președintele 
Nicoiae Ceaușescu, pentru întărirea' 
Înțelegerii și colaborării internațio
nale.

Cu același prilej a fost deschisă o 
expoziție de carte, la loc de frunte 
fiind expuse operele tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, precum și lu
crări de autori străini consacrate 
personalității conducătorului poporu
lui român.

Au fost de față Aly Vata, secre
tarul general al Partidului Progre
sului și Socialismului din Maroc, 
alte personalități politice marocane, 
reprezentanți ai ministerelor aface
rilor externe și cooperării, ziariști.

BAGDAD 20 (Agerpres). — La 
Bagdad a avut loc o conferință de 
presă consacrată revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă de la 23 Au
gust 1944. In cadrul acesteia a fost 
prezentată o expunere privind sem
nificația evenimentului aniversat, 
succesele remarcabile obținute de 
poporul român în perioada care a 
trecut de Ia înfăptuirea acestui act 
istoric. îndeosebi în anii inaugurați 
de Congresul al IX-lea al partidu
lui.

A fost evidențiat, de asemenea, 
cursul ascendent al relațiilor de 
prietenie și cooperare româno-ira- 
kiene.

OTTAWA 20 (Agerpres). — Amba
sada țării noastre din Ottawa a do
nat clubului „Mihai Eminescu" din 
orașul Regina o colecție de cărți 
ilustrînd istoria, arta și cultura ro
mânească. De asemenea, aici va fi 
deschisă o expoziție de carte româ
nească consacrată luptei poporului 
român pentru eliberare socială și na
țională.

LIMA 20 (Agerpres). — în cadrul 
acțiunilor consacrate marcării in 
Peru a aniversării victoriei revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, la 
Universitatea din Cuzco a. fost orga
nizată o manifestare culturală. Rec
torul universității și primarul ora
șului au evidențiat realizările deose
bite obținute de poporul român în 
cei 42 de ani, rolul hotăritor al 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu în ob
ținerea acestor succese. De aseme
nea. a fost subliniată contribuția 
țării noastre, personal a secretaru
lui general al partidului, președintele 
Republicii, la menținerea păcii și 
înfăptuirea dezarmării' în lume.

DECLARAȚIA AGENȚIEI ROMÂNE DE PRESA- AGERPRES 
CU PRIVIRE LA HOTĂRIREA UNIUNII SOVIETICE 

DE A PRELUNGI MORATORIUL UNILATERAL ASUPRA
EXPERIENȚELOR CU «

Agenția română de presă — 
Agerpres este imputernicită să 
declare :

Opinia publică din Republica So
cialistă România a primit cu profun
dă satisfacție hotărirea .Uniunii So
vietice de a prelungi, pină la data 
de 1 ianuarie 1987, moratoriul insti
tuit unilateral asupra experiențelor 
cu arme nucleare, hotărîre anunța
tă în recenta declarație televizată a 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., tovarășul Mihail Gorbaciov.

Profund convinsă că oprirea tota
lă a oricăror experiențe cu arme 
nucleare — acțiune imperios cerută 
de opinia publică internațională — 
ar constitui un important pas pe 
calea trecerii la măsuri concrete și 
eficiente de dezarmare, pentru salv
gardarea păcii pe întreaga planetă, 
România salută și sprijină noua ini
țiativă a U.R.S.S. și se pronunță, in 
același timp, pentru încheierea unui 
acord corespunzător care să preva
dă încetarea definitivă a tuturor tes
telor cu armament atomic*

Așa cum releva, cu deplină îndrep
tățire, președintele României, tova
rășul Nicoiae Ceaușescu, „situația 
internațională continuă să fie deo
sebit de gravă. Continuă cursa înar
mărilor, îndeosebi a celor nucleare. 
De asemenea, continuă experiențele 
nucleare, care ele insele provoacă 
mari daune întregii omeniri prin 
efectele negative pe care le au asu
pra mediului înconjurător. Iată de 
ce considerăm că trebuie făcut totul 
pentru a se pune capăt cursei înar
mărilor, și in primul rind a celei 
nucleare, pentru încetarea definitivă 
a tuturor experiențelor nucleare și 
trecerea la reducerea, pină la eli
minarea completă a aridelor nu
cleare".

Pornind de Ia aceste considerente. 
România a adresat, după cum se 
știe, apeluri Statelor Unite ale Ame- 
ricii. celorlalte țări nucleare, cerin- 
du-le să pună capăt experiențelor cu

Întărirea cooperării între țările în curs de dezvoltare
— factor esențial al accelerării progresului lor economico-social J

Intervenția reprezentantului țării noastre 
in cadrul lucrărilor reuniunii „Grupului celor 77"

CAIRO 20 (Agerpres). — In ca
drul lucrărilor reuniunii „Grupului 
celor 77", care se desfășoară la 
Cairo, reprezentantul țării noastre a 
subliniat că România acordă o deo
sebită importanță dezvoltării coope
rării economice între țările în curs 
de dezvoltare, ca un factor esen
țial al accelerării progresului lor e- 
conomico-social. al întăririi inde
pendenței lor. Vorbitorul a arătat că 
reuniunea are loc in condițiile in 
care economia mondială este con
fruntată cu grave dificultăți. Situa
ția țărilor in curs de dezvoltare s-a 
înrăutățit, ca urmare a poverii da
toriei externe, a reducerii prețurilor 
la multe din produsele lor de ex
port. in special Ia produsele de bază, 
a intensificării protecționismului, a 
dobinzilor relativ înalte și a fluc
tuației cursurilor.de schimb.

în acest context, a fost reafirma
tă importanța propunerii președin
telui Nicoiae Ceaușescu privind con
vocarea unei conferințe speciale in 
cadrul O.N.U., la care să participe 
toate țările in curs de dezvoltare și 
dezvoltate în vederea soluționării 
globale a problemelor subdezvoltării, 
a depășirii crizei economice actua
le și a instaurării unei noi ordini 
economice internaționale.

Reprezentantul român a reliefat că. 
în prezent, cea mai gravă problemă 
a țărilor în curs de dezvoltare este 
cea a datoriei externe. El a subli
niat necesitatea unei soluționări glo
bale politico-economiee a acestei

Precizări in legătură cu intilnirea unor funcționari 
consulari ai U.R.S.S. și Israelului

MOSCOVA 20 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția T.A.S.S., la Hel
sinki s-au întîlnit funcționari consu
lari ai U.R.S.S. și Israelului. Intil
nirea — a precizat, în cadrul unei 
conferințe de presă,.purtătorul de 
cuvînt al M.A.E. sovietic — a avut 
un caracter strict preliminar în le
gătură cu discutarea, în Viitor, a 
două probleme consulare : cea re
feritoare la bunurile sovietice din 
Israel și cea a sprijinului consular 
pentru cetățenii sovietici din Israel. 
Cu toate acestea, șeful grupului is- 
raelian , a făcut o declarație cu ca
racter politic privind căile de regle
mentare a crizei din Orientul Mij
lociu și a ridicat problema cetățe
nilor sovietici de naționalitate evre

ARME NUCLEARE
arme atomice și să se alăture mo- 
ratoriului unilateral instituit de 
Uniunea Sovietică, pentru a se reali
za un acord corespunzător in aceas
tă privință. Salutind noile propuneri 
sovietice, poporul român face un nou 
apel la rațiune și responsabilitate și 
așteaptă din partea S.U.A. un răs
puns constructiv la hotărirea 
U.R.S.S. de a prelungi moratoriul 
unilateral asupra experiențelor cu 
arme nucleare.

Poporul român, ca și celelalte po
poare ale lumii, iși exprimă speranța 
că va fi folosit prilejul viitoarei în- 
tilniri la nivel înalt sovieto-ameri- 
cane pentru a fi abordată cu deplină 
responsabilitate această problemă vi- 

. tală a omenirii și pentru a se ajunge 
la înțelegeri care să ducă la inter
zicerea totală și pentru totdeauna a 
experiențelor cu arma nucleară, ca 
un pas concret spre dezarmarea nu
cleară. spre întărirea climatului de 
încredere și conlucrare între toate 
națiunile lumii. In același timp con
sideră că, în actualele împrejurări 
internaționale, este necesar ca opi
nia publică mondială, popoarele, for
țele iubitoare de pace din întreaga 
lume să-și intensifice activitatea și 
să acționeze cu și mai multă hotărî- 
re pentru a determina ajungerea la 
înțelegeri concrete privind încetarea 
oricăror experiențe cu arma nuclea
ră, oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare.

Așa cum a subliniat în repe
tate rînduri președintele 
Nicoiae Ceaușescu, instituirea unul 
asemenea moratoriu de către ambele 
părți, precum și de către' celelalte 
puteri nucleare ar constitui o dova* 
dă a voinței acestora de a se angaja 
efectiv pe calea încetării cursei înar
mărilor și a trecerii la dezarmare, a 
împlinirii aspirației fundamentale a 
popoarelor de a-și asigura dreptul la 
viață, la existență liberă și demnă, 
la independentă, în condiții de depli
nă securitate, și pace.

probleme, reafirmînd propunerile ) 
concrete avansate de conducătorul 
partidului și statului nostru în acest > 
scop. ț

Vorbitorul a propus, în nume
le țării noastre, ca țările în curs 
de dezvoltare să convină asupra ' 
unei abordări comune a proble
mei datoriilor externe în vederea 
sporirii puterii lor de negociere 
cu țările dezvoltate, precum și 
ciearea in cadrul O.N.U. a unui or
ganism special, care să examineze a- 
ceastă problemă și să prezinte so- ' 
Iuții concrete. El a subliniat impor
tanța, deosebită pe care o prezintă 
pentru întărirea cooperării și soli
darității țărilor in curs de dezvol
tare propunerea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu privind convo
carea unei conferințe la cel mai 
înalt nivel a acestor țări. în vede
rea examinării căilor de întărire a 
colaborării lor economice reciproce fi 
a definirii unei strategii comune in 
negocierile cu țările dezvoltate.

Reprezentantul" român a arătat că, 
în pofida unor rezultate pozitive, co
operarea economică. între țările in 
curs de. dezvoltare nu a atins nivr 
Iul dorit. El a evidențiat necesit; 
tea de a se trece la o nouă etapă 
a acestei cooperări caracterizată prin 
concentrarea eforturilor asupra a- 
doptării unor măsuri practice de na
tură să impulsioneze în mod efec
tiv relațiile economice reciproce in
tre țările în curs de dezvoltare.

iască. La intilnirea de la Helsinki — 
a menționat purtătorul de cuvînt — 
s-a pus problema deplasării unui 
grup de funcționari consulari sovie
tici în Israel. La aceasta reprezen
tantul Tel-Aviv-ului a ridicat pro
blema deplasării la Moscova a unui 
grup similar israelian, fără a ține 
seama că pe teritoriul sovietic nu se 
află bunuri israeliene și nici cetățeni 
israelieni rezidenți permanent.

Deoarece nu s-a găsit un limbaj 
comun nici in această chestiune, nu 
s-a mai pus problema deplasării 
funcționarilor consulari sovietici in 
Israel, iar convorbiri despre contac
te ulterioare nu s-au mal purtat, a 
arătat purtătorul de cuvînt.

CONSULTĂRI ÎN PROBLEMA 
INTERZICERII ARMELOR CHI
MICE. în zilele de 18—20 au
gust, la Geneva au avut loc con
sultări sovieto—americane în pro
blemele interzicerii generale și 
totale a armelor chimice. Convor
birile în vederea încheierii unei 
convenții internaționale corespun
zătoare se desfășoară în cadrul 
Conferinței pentru dezarmare de 
la Geneva, relatează agenția 
T.A.S.S. în cadrul schimbului de 
păreri, părțile au discutat proble
mele principiale legate de conven
ția aflată în curs de pregătire, 
precum și situația din cadrul con
vorbirilor bilaterale sovieto—ame
ricane privind interzicerea armelor 
chimice. Consultările de la Geneva 
se desfășoară în cadrul pregătirii 
întilnirii care va avea Ioc între 
ministrul de externe al U.R.S.S., 
Eduard Șevardnadze, și secretarul 
de stat al S.U.A., George Shultz.

CONVORBIRI SOVIETO — IRA
NIENE. Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Nikolai 
Rîjkov, l-a primit pe ministrul ira
nian al petrolului, Gholam Reza 
Aqazadeh, aflat în vizită la Mos
cova. Cu acest prilej, relatează a- 
genția T.A.S.S.,’ a fost examinat 
stadiul relațiilor sovieto-iraniene.

părțile pronunțîndu-se pentru ex
tinderea lor prin întărirea încre
derii și bunei vecinătăți. în cursul 
abordării unor probleme regioiîale, 
partea sovietică a arătat că 
U.R.S.S. se pronunță pentru regle
mentarea conflictului dintre Iran 
și Irak prin mijloace politice, pe 
calea tratativelor, relevă T.A.S.S.

ÎNTREVEDERE CEHOSLOVA- 
CO-MONGOLA. Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele 
R.S. Cehoslovace, a avut o între
vedere cu Jambin Batmunh, secre
tar general al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R.P. Mongole, 
care se află la Praga. la Invitația 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. 
După cum relatează agenția C.T.K., 

au fost abordate probleme ale dez
voltării în continuare a relațiilor 
cehoslovaco-mongole în diferite 
domenii. Au fost abordate, de ase
menea, probleme ale actualității 
internaționale, subliniindu-se ne
cesitatea activizării eforturilor pen
tru salvgardarea păcii, împotriva 
politicii de confruntare și continuă
rii cursei înarmărilor.

PROTEST. Forțele regimului sud- 
coreean au deschis focul asupra 
unui post al Armatei Populare Co
reene în zona de vărsare a fluviu
lui Rimdjin, anunță agenția 
A.C.T.C., menționînd și alte ase
menea acte comise în ultimele zile 
de-a lungul liniei de demarcație 
militară. Exprimînd un protest ca
tegoric, un reprezentant al părții 
Nordului în Comisia militară de 

armistițiu a cerut adoptarea de 
măsuri stricte pentru a nu se per
mite repetarea unor astfel de acte 
care constituie o încălcare flagran
tă a acordului de armistițiu.

UN NOU ACT AGRESIV AL 
R.S.A. Un comando sud-african 
format din 10 persoane venind din 
Republica Sud-Africană a efectuat 
un raid armat asupra orașului 
Mbabane, capitala statului Swazi
land, a anunțat adjunctul șefului 
poliției din această țară, Solomon 
Mkonta, la o conferință de presă. 
El a spus că în timpul raidului 
cinci imobile au fost atacate și un 
altul a fost incendiat.

POPULAȚIA S.U.A. Potrivit 
cifrelor oficiale publicate de Biroul 
de recensămînt american, populația 

Statelor Unite era la 1 ianuarie 
1986 de 240 468 000 locuitori, cu nu
mai 2 246 000 persoane mai mult 
decit în anul precedent.

Capriciile vremii
In timp ce în multe părți ale 

Europei se înregistrează caniculă, 
in citeva regiuni din Franța, Ita
lia și Elveția au avut loc puter
nice furtuni. In zona Bourg Saint 
Andeol, o asemenea furtună a dis
trus circa 50 la sută din culturile 
de viță de vie. De asemenea, în 
zona centrală a Franței vîntul a 
produs mari stricăciuni imobilelor, 
autoturismelor și agriculturii. Șeful 
statului francez s-a deplasat intr-o 
zonă sinistrată din Loir a.

în Italia, in partea nordică din 
jurul orașului Milano, vîntul a 
dezrădăcinat copacii și a produs 
mari daune unor construcții. De 
asemenea, în anumite zone au fost 
întrerupte aprovizionarea cu elec
tricitate și circuitele telefonice.

In Elveția, in apropiere de Ge
neva, o furtună puternică însoțită 
de grindină a cauzat mari daune 
materiale. Bucățile de gheață au 
spart parbrize, vitrine, acoperișuri. 
De asemenea, a fost serios afectat 
sectorul viticol. (Agerpres)

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi ciocniri intre milițiile opuse la Beirut • Modificări in 
componenta Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban 

• Primire la Cairo
BEIRUT 20 (Agerpres). — In Bei

rutul de est s-au declanșat miercuri 
noi ciocniri între milițiile opuse. 
Schimburile de focuri au încetat 
după deschiderea unei reuniuni la 
care au participat lideri politici și 
militari ai partidului Falangele 
Libaneze și ai Forțelor Libaneze.

Tot în Beirutul de est s-a produs 
o explozie provocată de o bombă 
plasată intr-o zonă de parcare a 
automobilelor din cartierul Dora. 
Două persoane au fost rănite în 
urma deflagrației.

In zona orașului Saida s-au înre
gistrat ciocniri între combatanți 
palestinieni și miliții ale organiza
ției Amal, părțile acuzîndu-se 
reciproc de o serie de răpiri de 
persoane.

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres) 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a anunțat 
oficial înlocuirea unei părți a con
tingentului francez din cadrul For
ței Interimare a Națiunilor Unite în 
Liban (U.N.I.F.I.L.) cu militari sue
dezi. Intr-o declarație preluată de 

agenția France Presse, Perez de 
Cuellar a precizat că este vorba de o 
parte a batalionului logistic francez 
— însumînd circa 400 de oameni.

Franța va continua să rămină țara 
cu cea mai importantă contribuție 
la U.N.I.F.I.L. — respectiv 1 400 de 
militari și specialiști.

CAIRO 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Egiptului. Hosni Mubarak, 
l-a primit, marți, pe directorul bi
roului primului ministru israelian, 
președintele delegației israeliene la 
negocierile privind zona Taba, 
transmite agenția M.E.N.

TEL AVIV 20 (Agerpres). — Israe
lieni cu vederi de stingă, membri ai 
Comitetului pentru un dialog israe- 
liano-palestinian, și palestinieni din 
teritoriul de pe Malul de Vest al 
Iordanului, aflat sub ocupația Israe
lului, au condamnat adoptarea de 
către Knesseth. la 6 august, a unei 
legi prin care sînt interzise contac
tele dintre israelieni și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, trans
mite agenția A.P.
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