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In spiritul ideilor și orientărilor
DIN CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Pentru formarea omului nou, 
omul conștiinței revoluționare

5 1 9

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a efectuat o vizită de lucru pe șantierul de amenajare a riuiui Argeș 

pentru navigație, irigații si alte folosințe

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat, miercuri, 19 august, o nouă vizită de lucru 
pe șantierul de amenajare a rîului Argeș pentru navigație, 
irigații și alte folosințe.

Inițiată, după cum este cunoscut, 
de secretarul general al partidului, 
această lucrare de anvergură, de de
osebită complexitate, are soopul de 
a crea o mare acumulare de apă in 
apropierea Capitalei, de a asigura 
regularizarea rîului, dezvoltarea sis
temelor de irigații, prevenirea inun
dațiilor și combaterea eroziunii solu
lui pe mari suprafețe de teren. 
Proiectul prevede în același timp 
valorificarea potențialului energetic 
al Argeșului, prin construirea, în 
cele 5 noduri hidrotehnice care se 
realizează în prezent, a unor micro- 
centrale. Totodată, se va realiza 
o cale navigabilă ce va lega 
Bucureștlul de Dunăre, aslgurîndu-se 
astfel sporirea volumului și îmbu
nătățirea. în continuare, a trans
porturilor, dezvoltarea și moderni
zarea localităților situata in această 
zonă.

La analiza efectuată pe șan
tier au participat tovarășii Con
stantin Olteanu, Vasile Milea, 
Silviu Curticeanu, loan Petre, mem
bri al conducerii unor ministere, 
specialiști din unități de construc

ții-montaj, din institute de cerce
tare și proiectare.

Vizita a început la nodul hidro
tehnic nr. 5 situat în apropierea 
comunei Cornetu.

Ministrul transporturilor și tele
comunicațiilor, Pavel Aron, a pre
zentat stadiul la zi al lucrărilor, 
modul in care au fost aduse la în
deplinire indicațiile date de to
varășul Nicolae Ceaușescu la pre
cedenta vizită pe șantier privind 
realizarea la termen și în cele mai 
bune condiții a lacului de acumu
lare, a șoselei de circulație pe 
deasupra barajului, pe drumul ce 
leagă Capitala de Alexandria, pen
tru finalizarea digului frontal și a 
celor laterale, care se află în stadii 
avansate de execuție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că, deși s-a efectuat un 
volum mare de lucrări, există rămî- 
neri in urmă în realizarea sarcini
lor prevăzute pentru această etapă.

în discuția cu conducerile Minis
terului Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, a Consiliului Național al 
Apelor, cu specialiștii, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a cerut ca în 
următoarele zile să sg aducă perfec
ționări soluțiilor constructive adopta
te pentru a se fructifica experiența 
acumulată la înălțarea barajelor pe 
riurile interioare.

în continuare s-a vizitat un sec
tor încredințat Antreprizei națio
nale a tineretului. Ca de fiecare 
dată, sosirea secretarului general al 
partidului a fost salutată cu puter
nice aplauze și ovații de tinerii bri
gadieri aliniați în careu. Comandan
tul șantierului național al tineretu
lui a raportat despre modul în care 
a fost organizată activitatea forma
țiilor de lucru, despre îndeplinirea 
sarcinilor de mare răspundere ce 
revin uteciștilor pe șantier.

A fost relevat faptul că sînt reali
zate integral lucrările prevăzute in 
grafioe, intre care porțiunile de di
guri și taluzarea lacului în sectorul 
șantierului național. Se află în curs 
de finalizare, de asemenea, sarcina 
suplimentară de realizare a două 
diguri raoord la nodul hidrotehnic 
de la Cornetu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat rezultatele obținute de bri
gadieri, modul în care au fost exe
cutate lucrările și calitatea acestora, 
adresîndu-le felicitări și urarea de 
a acționa, în continuare, pentru a-și 
aduce contribuția la finalizarea a- 
cestui important obiectiv de inves
tiții.

Secretarul general al partidului a 

examinat, în continuare, o seție de 
aspecte legate de realizarea lacului 
de acumulare, precum și unele pro
bleme ale dezvoltării și moderniză
rii comunei Mihăilești. > La aoeastă 
analiză a luat parte și primul secre
tar al Comitetului județean de 
partid Giurgiu. Ion Popescu. S-a ce
rut factorilor de răspundere să se ia 
măsurile oe se impun în vederea 
creării în termen cit mai scurt a 
frontului de lucru, corespunzător, 
pentru grăbirea ritmurilor activității 
pe șantier. îndeosebi pentru amena
jarea malului drept al lacului.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a continuat pe 
șantierul portului „București — 
30 DecembridV.

Și aici, în centrul dialogului pur
tat de secretarul general al partidu
lui cu factori de răspundere și spe
cialiști s-au situat analiza stadiului 
fizic al lucrărilor, stabilirea măsu
rilor ce se impun pentru finalizarea 
lor în termenul prevăzut.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost informat de directorul antre
prizei că, in spiritul indicațiilor 
primite, s-a trecut la realizarea lu
crărilor de suprastructuri ale che- 
iurilor. Pînă la sfîrșitul acestui 
an constructorul își va îndeplini în 
întregime sarcina ce ii revine în 
realizarea conturului portului. S-a 
arătat, totodată, că întreaga activi
tate se desfășoară potrivit grafice
lor de execuție. Piuă în prezent, 
constructorii și hidrotehnicienii, oa
meni cu o bogată experiență acu
mulată pe șantierul canalului Du
năre — Marea Neagră, au realizat 
un volum important de lucrări.

Atit in amonte, cit și în aval de
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Desfășurate în climatul de muncă 
susținută, al însemnatelor realizări 
din toate domeniile de activitate prin 
care națiunea noastră a cinstit îm
plinirea a 22 da ani de la Con
gresul al IX-Iea al P.C.R., lucrările 
celui de-al treilea Congres al 
educației politice și culturii socialiste 
înscriu un moment memorabil, de o 
deosebită semnificație și adîncă re
zonanță, în istoria dezvoltării cultu
rii și artei socialiste, a muncii de 
înălțare a conștiinței societății 
noastre spre orizonturile supe
rioare ale umanismului socialist. 
Magistrala cuvîntare a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, nouă și 
strălucită expresie a forței de pă
trundere a gîndirii sale vizionare, 
umaniste, autentic revoluționare s-a 
constituit într-o remarcabilă sinteză 
științifică a rezultatelor de seamă 
înregistrate în activitatea politico- 
îdeologică, luminoasă configurare a 
căilor și metodelor noi pentru inten
sificarea și adîncirea acesteia, în 
deplină concordanță cu dinamismul 
dezvoltării economico-sociale a pa
triei, cu sarcinile și obiectivele ac
tuale și de perspectivă. Prin bogatul 
său conținut de idei, prin profunzi
mea analizei și realismul viziunii 
dialectice, prin tezele și orientările 
ce luminează toate laturile com
plexului proces de edificare a noii 
condiții umane, prin tezele destinate 
să dea un nou și puternic impuls 
vastei și. permanentei activități de 
formare a omului nou, omul viitoru
lui nostru socialist, cuvîntarea se 
constituie intr-un document progra
matic de mare importanță teoretică 
și practică. In deplin consens cu în
semnătatea acestei excepționale ana
lize și strălucite jalonări a căilor 
de realizare a unei calități noi, su
perioare, potrivit cerințelor actuale 
și de perspectivă stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, 
corespunzătoare stadiului actual ai 
societății socialiste multilateral dez

Act istoric
Dintre marile evenimente care au 

jalonat și direcționat sensul istoriei 
contemporane a României, augustul 
de foc din anul 1944 se așază fi
resc, cu întreaga sa încărcătură va
lorică in cununa de glorie a nea
mului românesc. 23 August 1944 nu 
a marcat numai actul de voință al 
poporului român hotărît să-și recu
cerească independenta de stat și 
să-și salveze ființa -națională, ci a 
schimbat destinul istoriei generale 
a României; inaugurînd epoca îm
plinirii idealurilor de dreptate so
cială și națională a poporului ro
mân, epoca socialismului și comu
nismului. Definind dimensiunile a- 
cestui eveniment crucial din istoria 
noastră națională, președintele Româ
niei. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că el „a marcat începutul 
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperia- 
listă, care a dus la cucerirea adevă
ratei independente a patriei, Ia 
transformarea revoluționară, socia
listă a României. Masele populare 
și-au dobindit, cu arma in mină, 
dreptul la libertate și neatirnare, 
dreptul de a fi deplin stăpîne pe bo
gățiile naționale, de a-și făuri des
tinele potrivit intereselor și aspira
țiilor proprii, precum și posibilitatea 
de a construi pe pămîntul patriei 
cea mai dreaptă și mai înaintată 
orînduire socială — orinduirea so
cialistă și comunistă'*.

Privită în contextul larg al isto
riei noastre multimilenare, revolu
ția din august 1944 reprezintă o ex
presie nepieritoare a puterii și 
voinței poporului român de a se

Prevederile Decretului Consiliului de Stat — puternic 

stimulent al activității creatoare a oamenilor muncii pentru

ÎNDEPLINIREA EXEMPLARA A SARCINILOR EA EXPORT
Participarea tot mai largă a țării 

noastre la circuitul mondial de va
lori materiale reprezintă o cerință 
firească, determinată de însuși po
tențialul productiv al economiei aflat 
in continuă dezvoltare. în legătură cu 
aceasta, în repetate rinduri tovarășul 

voltate, participant» la lucrările 
Congresului educației politice și 
culturii socialiste au adoptat cuvin- 
tarea secretarului general al parti
dului ca document programatic al 
întregii activități politico-educative, 
de dezvoltare a conștiinței revolu
ționare și formare a omului nou, de 
înflorire a culturii socialiste.

întreaga activitate politico-educa- 
tivă, culturală — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să 
aibă drept scop formarea unui om 
cu înalte calități moral-politice, în
crezător in forțele poporului, ale so
cietății, hotărît de a-și aduce întrea
ga contribuție la înfăptuirea Pro
gramului partidului, la dezvoltarea 
generală a patriei, de a fi întot
deauna la datorie și de a acționa ca 
adevărat revoluționar în toate îm
prejurările !

Organele șl organizațiile de 
partid, de masă și obștești, 
instituțiile de educație, artă și cultu
ră, toți factorii sistemului educațio
nal din țara noastră află în străluci
ta cuvîntare a secretarului general 
al partidului, în tezele, ideile și 
orientările cuprinse în ea un amplu 
și luminos program de activi
tate, un îndreptar prețios menit 
să călăuzească vasta și complexa 
operă de formare a omului nou, 
chemat să-și desăvîrșească personali
tatea sub razele binefăcătoare ale 
educației și culturii.

Secretarul general al partidului a 
reafirmat legătura indestructibilă 
dintre viata spirituală a poporului 
si rădăcinile profund populare si na
ționale ale creației spirituale, rolul 
determinant al maselor populare, al 
forțelor înaintate, progresiste, al ști
inței si culturii în marile transfor
mări si schimbări revoluționare în
registrate de istorie. Tot ceea oe s-a 
realizat valoros de-a lungul milenii
lor. creația istorică a poporului al
cătuită din bunuri ale culturii și ci
vilizației. s-au născut în condițiile 
specifice ale vieții si luptei pentru 
dreptate socială si independentă na

ridica peste vitregiile istoriei, încor- 
porînd mesajul de dreptalte al tu
turor generațiilor care au luptat 
de-a lungul secolelor pentru apăra
rea gliei strămoșești, a valorilor ma
teriale și spirituale făurite de îna-

43 de ani de la victoria 
revoluției de eliberare 
socială și națională, 

, antifascistă
și antiimperialistă

lmtașii noștri, pentru unitate națio
nală și independenta de stat.

Aotul istoric de la 23 August 1944 
a fost opera poporului român, mo
bilizat și condus la luptă de parti
dul comuniștilor români, care s-a 
efectuat fără nidi o înțelegere prea
labilă cu țările din coaliția Națiu
nilor Unite asupra momentului de
clanșării sau modului in care avea 
să se desfășoare. Se poate spune 
chiar că declanșarea revoluției la 
23 August 1944 — ale cărei coman
damente supreme erau redobîndiirea 
independenței și suveranității națio
nale, dezvoltarea democratică a tă
rii — a luat prin surprindere ambe
le taibere angajate in războiul care

Nicolae Ceaușescu, subliniind nece
sitatea de a se acorda o atenție deo
sebită exportului, s-a referit în mod 
concret la imperativul care situează 
sarcinile in acest domeniu în prim- 
planul activității productive : creș
terea încasărilor valutare ale țării 

țională. condiții care si-au pus o pu
ternică si de neșters pecete pe în
sușirile. felul de a fi. de a gindi șl 
trăi al poporului. De aceea, cunoaș
terea istoriei patriei constituie una 
dintre laturile de mare însemnătate 
ale întregii activități politico-educa
tive, care trebuie să cultive în rin- 
durile poporului, ale tineretului, vi
brantul sentiment al dragostei pen
tru pămîntul natal, leagănul existen
tei si dăinuirii noastre. în viata, 
lupta si jertfa înaintașilor, noi. cei 
de azi, cinstim și urmăm. în con
dițiile libertății si Independentei de
pline. pilduitoarea lecție a punerii 
mai presus de orioe a intereselor ge
nerale. sociale, ale poporului, ale pa
triei. ale progresului multilateral al 
tării — singura mare și adevărată 
garanție a înfloririi personalității fie
cărui fiu al ei. în aceste condiții, a 
subliniat secretarul general al parti
dului. s-au făurit si dezvoltat modul 
de a fi. dragostea de glie, de liber
tate și independentă, statornicia, spi
ritul de omenie ale poporului nos
tru. Afirmarea culturală, spirituală a 
poporului român este opera luptelor 
pentru independentă si progres, a 
muncii si dăruirii pentru binele tă
rii la oare au participat toti oame
nii înaintați ai fiecărei vremi, crea
torii artei și literaturii, „suflet în 
sufletul neamului lor“. Pe această 
bază si cu acest exemplu în fată, 
minunat sintetizat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. făurim și îmbo
gățim astăzi cultura nouă, socialis
tă : o cultură si o artă revoluționa
re. destinate să contribuie mal vi
guros la luminarea drumului națiu
nii noastre către înaltele culmi ale 
progresului si civilizației socialiste și 
comuniste. în concepția secretarului 
general al partidului, o adevărată e- 
ducatie umanistă adună, intr-un tot 
unitar, indestructibil, armonios. în- 
cornorindu-le sub forma unor con
vingeri puternice, toate valorile de

(Continuare în pag. a IV-a) 

răvășea întreaga lume în acel timp. 
Jurnalul de război al înaltului Co
mandament ail Wehrmach tuiul a 
consemnat că „evoluția evenimente
lor din România a constituit o com
pletă surprindere".

în același timp, intrarea României 
in război de partea coaliției Națiu
nilor Unite s-a făcut intr-un mo
ment cînd Germania hitleristă era 
departe de a fi învinsă. România a 
ridicat armele pentru apărarea 
independenței, suveranității și uni
tății sale nu din calcule de opor
tunitate, școntind beneficii nemeri
tate, nu intr-un moment al agoniei 
Reichului hitlerist, ci atunci cînd 
interesele 'naționale fundamentele ii 
impuneau cu necesitate o asemenea 
conduită de acțjune.ț Faptul a fost 
recunoscut de guvernul U.R.S.S. și 
prin acordarea celei mat înalte dis
tincții de război sovietice, ordinul 
„Victoria**,  șefului statului român, 
brevetul de decernare apreciind că 
România intrase în război împotri
va Reichului „în clipa cină incă nu 
se precizase clar infringerea Ger
maniei". în acest sens, delegația 
U.R.S.S. Ia Conferința de pace de la 
Paris aprecia că România a parti
cipat la războiul antihitlerist intr-un 
moment în care „nu erau incă evi
dente perspectivele dezvoltării vii
toare a evenimentelor și cind soar
ta Germaniei hitldriste era departe 
de a ti clară".

Conf. unîv. dr. 
Mircea MUȘAT

(Continuare în pag. a Il-a) 

necesare atît pentru plata importu
rilor, cit și pentru lichidarea dato
riei externe. Cu alte cuvinte, expor
tul, comerțul exterior, colaborarea 
internațională constituie în economia 
românească o necesitate pentru buna 
desfășurare a întregii activități, pen
tru Înfăptuirea generală a programe
lor de dezvoltare economico-socială 
a țării.

în acest cadru se Înscriu și pre
vederile Decretului Consiliului de 
Stat privind unele măsuri pentru 
creșterea cointeresării materiale a 
oamenilor muncii, a întreprinderilor 
în realizarea producției de export 
și a exportului, care se aplică înce- 
pînd de la 1 august 1987. Este un 
important act normativ care comple
tează reglementările actuala cu pri
vire la stimularea colectivelor da 
oameni ai muncii care îndeplinesc 
planul Ia export, respectînd cerințele 
de calitate și celelalte prevederi 
stabilite.

în conformitate cu prevederile 
acestui important act normativ, mun
citorii, maiștrii, inginerii, tehnicienii 
și celelalte categorii de personal din 
cadrul întreprinderilor producătoare 
de mărfuri pentru export vor primi, 
începînd din această lună, pe lingă 
drepturile de retribuire cuvenite po
trivit legii, în cazul îndeplinirii 
integrale a planului la producția 
pentru export și a exportului pe 
relația devize convertibile, un adaos 
lunar de 10 Ia sută din retribuția 
aferentă producției de export prevă
zută in plan și in contractul de 
acord global pe fiecare lună. Tot
odată, aceleași categorii de personal 
vor primi, in condițiile îndeplinirii 
integrale a planului la producția de 
export și a exportului pe relația 
cliring țări socialiste, pe lingă drep
turile de retribuire cuvenite potrivit 
legii, un adaos lunar de 5 Ia sută 
din retribuția aferentă producției 
pentru export prevăzută în plan și 
în contractul de acord global pentru 
luna respectivă.

De menționat că prevederile de
cretului Consiliului de Stat se apli- 

(Continuare în pag. a III-a)
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LOCALITĂȚILE PATRIEI
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PE TREPTELE DEZVOLTĂRII
Apropierea zilei de 23 August este, în toate 

domeniile de activitate, un fericit prilej de 
bilanț pentru a măsura mai exact drumul 
parcurs, pentru a prețui cum se cuvine roadele 
politicii partidului consacrate făuririi bunăstării 
oamenilor muncii.

In această privință, deosebit de expresive sint

rezultatele în construcția de locuințe. In anii ce 
au trecut de la 23 August 1944, orînduirea nouă, 
socialistă, a ridicat pe verticală orașe noi și 
le-a transformat și modernizat pe cele existen
te ; la fel, s-au înnoit satele, devenind de nere
cunoscut. S-a construit mult, s-a construit fru
mos și trainic in toate zonele țării - circa 5,7

milioane de apartamente. Ritmul construcțiilor 
a marcat creșteri fără precedent îndeosebi în 
anii de după Congresul al IX-lea al partidului, 
perioadă în care s-au construit de peste 6 ori 
mai multe apartamente decît in cele două de
cenii anterioare ; tot de atîtea ori a sporit și 
numărul beneficiarilor de casă nouă.

Ritmuri fără precedent

Intens proces de urbanizare

XV

tab " J

Rodlca ȘERBAN

82 la sută din populație 
locuiește în casă nouă

însemnătatea acestui procent - dealtminteri In continuă creștere — 
este puternic reliefată în contextul lumii contemporane, anul 1987 fiind 
declarat de Organizația Națiunilor Unite ca an consacrat celor lipsiți 
de locuințe. Se știe că nu numai in țările sărace există oameni ce nu 
au alt acoperămînt deasupra capului decît cerul sau trăiesc în acele 
mizerabile bidonville-uri ; și in marile metropole, în ciuda aparențelor 
prospere, iînt zeci și zeci de mii de persoane fără adăpost ori cu unul 
improvizat.

In ce privește realitatea României socialiste, volumul imens al con
strucțiilor înălțate in acești ani, ritmul intens în care continuă acest efort 
fac ca asigurarea unei locuințe pentru fiecare familie să fie o problemă 
a cărei rezolvare definitivă să se apropie cu pași repezi. In acest cin
cinal sint prevăzute a se construi nu mai puțin de 750 000 DE LOCUINȚE 
Ele vor spori considerabil zestrea localităților, accentul fiind pus, in pre
zent, pe creșterea confortului, calitatea superioară a finisajelor, pe ori
ginalitatea arhitecturală.

Șantiere de mai mică sau mai mare amploare intîlnești pretutindeni. 
Noi cartiere, noi ansambluri de locuințe se adaugă celor existente, spo
rind gradul de modernitate al tuturor așezărilor.

In acest an urmează să se construiască 150 000 DE APARTAMENTE, 
cu peste 15 la sută mai mult decit în 1986. ESTE O CIFRA RECORD, ce 
va fi completată de alte mii de locuințe realizate de cetățeni în regie 
proprie, cu sprijinul statului. O bună parte dintre acestea — 40 000 - 
vor prinde contur în Capitală. Este un efort fără precedent în istoria 
Bucureștiului, efort susținut, în întregime, de la bugetul statului.

Procesul de apropiere a satului de oraș, a condițiilor de muncă șl 
viață se realizează pe calea dezvoltării bazei tehnico-materiale a pro
ducției, dar include, ca parte componentă, și urbanizarea așezărilor 
rurale.

Și, Intr-adevăr, deosebit de spectaculos este saltul pe care l-a fă
cut satul in anii socialismului. Din 1950 pină în prezent s-au construit 
2,2 MILIOANE CASE. Altfel spus, peste două treimi din populația sate
lor locuiește astăzi in case noi. Foarte multe dintre aceste case au in
stalații de apă, de baie, fără a mai vorbi de dotarea lor — mobilier, 
aparatură casnică etc. — de multe ori cu nimic mai prejos decit a ce
lor de la oraș.

In acest cincinal, pe lîngă casele noi, ce se vor adăuga celor exis
tente, se prevede construirea in mediul rural a 100 000 de apartamente 
din fondurile statului, in blocuri de dimensiuni mici, care să se înca
dreze armonios în rindul edificiilor specifice satului; 20 000 dintre aces
tea se vor realiza in acest an și vor fi amplasate în centrele comune
lor, îndeosebi în acelea in care se află sediile consiliilor agroindus
triale.

★

Sint localități In care, practic, nu mai există cerere de locuință 
nerezolvată, in celelalte numărul acestora micșorindu-se simțitor. Noi
le edificii, dincolo de rolul lor funcțional, constituie totodată adevă
rate reușite arhitectonice, sint mai frumoase și cu o linie inspirată 
de specificul local, ele contribuind la modernizarea structurală a așe- 
sărilor patriei.

„Tot ce avem de înfăptuit dezbatem 
și înfăptuim împreună cu oamenii

tării, din August 
mai ales după 

al IX-lea al 
nu poate face 

de o idee deve-

Cine vrea si înțeleagă 
marile transformări petre
cute in România socialistă 
in anii care au trecut de la 
eliberarea 
1944, și 
Congresul 
partidului 
abstracție
nită in acești ani o reali
tate profundă și cuprinză
toare : democrația socialis
tă. In raportul prezentat 
atunci, in iulie 1965, la 
Congresul al IX-lea de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
se arăta : „O caracteristi
că fundamentală a regimu
lui nostru este lărgirea con
tinuă a democrației socia
liste, participarea maselor 
populare la dezbaterea 
principalelor probleme ale 
politicii interne și externe' 
a patriei noastre, la opera 
de construcție socialistă**.  
De fapt, se spune, pe drept 
cuvint, că toți acești 22 
de ani care au tre
cut de atunci, au ca trăsă
tură definitorie larga și 
neobosita activitate a parti
dului, a secretarului său 
general de stimulare a pro
cesului de adincire și per
fecționare a democrației 
noastre socialiste. S-au 
creat forme noi, s-a adân
cit și extins aria de acțiune 
a democrației socialiste în 
domeniul economic și so
cial. Este bine cunoscut ro
lul deosebit de important 
ce il au in dezvoltarea vie
ții economice consiliile oa
menilor muncii, in dome
niul politic — crearea Fron
tului Democrației și Unită
ții Socialiste, care grupează, 
sub conducerea partidului, 
toate organizațiile de masă 
și obștești, sau constituirea 
și instituționalizarea unor 
forme ca „Tribuna demo-

muncii
crațlei", controlul oameni
lor muncii etc. Esența tu
turor acestora este una și 
aceeași — conducerea de 
către popor a intregii vieți 
sociale. Teza secretarului 
general al partidului despre 
făurirea socialismului „im
preună cu poporul și pen
tru popor" este azi o reali
tate pregnantă a întregii 
noastre vieți sociale, eco
nomice și politice și ea are 
la bază încrederea in capa
citatea creatoare a maselor, 
a poporului. De fiecare 
dată, in dialogul său cu 
țara, în toate vizitele în
treprinse în județul nostru, 
ca și in celelalte județe, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază faptul că esen
țial este ca în toate acțiu
nile să antrenăm masa lar
gă a oamenilor muncii, a 
cetățenilor, că numai forța 
lor unită este in stare să 
învingă orice greutăți, să 
ducă la victorie.

Din propria experiență a 
consiliului popular al mu
nicipiului nostru, distins în 
întrecerea dintre localități
le țării cu titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste", pot 
să spun că. în fond, condi
ția de bază a rezultatelor 
obținute a constituit-o, așa 
cum ne cere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întări
rea legăturilor cu masele 
de cetățeni, intensificarea 
atragerii acestora și stimu
larea participării lor la 
conducerea și înfăptuirea 
tuturor măsurilor de dez
voltare economică și so
cială, de înfrumusețare și 
bună gospodărire a muni
cipiului. Astfel, practic, 
toate problemele ce privesc 
obștea, toate sarcinile ce le 
avem de înfăptuit le dis
cutăm și le stabilim, în pro-

grame de măsuri, cu res
ponsabilități și termene de 
finalizare, impreună cu 
obștea, cu cetățenii. Este 
semnificativ, astfel, că nu
mai in ultimii cinci ani, in 
cadrul „Tribunei democra
ției", formă 
direct, concret, 
masele, inițiată 
rul general al 
au fost formulate peste 
1 500 de propuneri pe care 
cetățenii înșiși au hotărît 
să le înfăptuiască. Pe baza 
acestor propuneri, amin
tesc intre altele, s-au ex
tins rețelele de apă și ca
nalizare, s-a îmbunătățit 
organizarea transportului 
in comun, s-au amenajat 
noi unități comerciale și de 
servicii, noi parcuri și spa
ții verzi, locuri de joacă 
pentru copii in cartiere
le „Șerbănești", „Vasile 
Roaită", „Gară" sau „Alecu 
Russo" și multe altele.

Nu este absolut nici o 
exagerare. Cine n-a văzut 
în ultimii douăzeci de ani 
Bacăul cu siguranță eă-i 
va fi greu să-l mai recu
noască. De la vechea așe
zare prăfuită și mizeră, cu 
străzi înguste și case insa
lubre, așa cum arăta la 
eliberarea țării. Bacăul a 
renăscut și înflorit din te- 
melți, devenind astăzi unul 
dintre marile, modernele 
și frumoasele orașe ale ță
rii. Dar, fără îndoială, sal
tul cel mai spectaculos in 
dezvoltarea sa economico- 
socială. Bacăul l-a înregis
trat în anii care au trecut 
de la Congresul al IX-lea 
al partidului. Anii aceștia 
au fost cu adevărat și pen
tru municipiul nostru, ca 
pentru întreaga țară, anii 
celei mai mărețe epoci de 
înfăptuiri socialiste. Nu
mai în această perioadă,

de dialog 
deschis cu 
de secreta- 
partidului,

prin grija partidului și sta
tului, ca și prin participarea 
înflăcărată a populației 
orașului, au fost construite 
peste .45 000 de apartamen
te, 15 școli generale, 12 li
cee, 22 grădinițe, numeroa
se alte edificii social-cultu- 
rale, care dau Bacăului ele
ganță și frumusețe — casa 
de cultură „Vasile Alec- 
sandri", noua gară de călă
tori C.F.R., sala de audiție 
muzicală „Ateneu", spita
lul -județean, cu 700 paturi, 
piața agroalimentară din 
zona centrală, pasajul de 
cale ferată din zona Măr
gineni, numeroase parcuri, 
complexul sportiv și multe 
altele.
, Totul pentru oameni, pen

tru cei de azi și de miine, 
pentru bunăstarea și feri
cirea lor, in spiritul politi
cii umaniste a partidului 
nostru, călăuzit cu străluci
re, abnegație și devota
ment de cel mai iubit fiu 
al națiunii.

Sintem convinși că, așa 
cum sublinia secretarul ge
neral al partidului la cel 
de-al III-lea Congres al 
consiliilor populare, condi
ția de bază a îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor ce 
ne revin este legată nemij
locit de perfecționarea per
manentă a formelor de 
atragere și participare a 
maselor largi de cetățeni la 
conducerea și înfăptuirea 
treburilor obștești, la dez
voltarea și înfrumusețarea 
localității noastre — expre
sie concretă și, autentică a 
democrației noastre socia
liste.

Nicolae MATEI 
prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv 
al Consiliului popular 
al municipiului Bacău

Act istoric
(Urmare din pag. I)

Din punct de vedere strategic, ac
tul României a smuls initr-un inter
val extrem de scurt — 8 zil£ — 
„spatelui" frontului, german din Eu
ropa de est o suprafață de circa 
150 000 km pătrați, pe care se aflau 
importante obstacole favorabile unei 
apărări indelungate : lanțul Carpa- 
ților românești, linia fortificată 
Focșani — Nămoloasa — Galați și 
Dunărea maritimă.

Prin actul României de la 23 Au
gust 19-14. dispozitivul german din 
Peninsula Balcanică a devenit din- 
tr-o dată, din punct 
strategic, imposibil de 
Rezultatele strategice 
lui românesc asupra 
hiitleriste in Balcani i 
foarte curind. Bulgaria 
război la 9 septembrie, 
nevoit să ordone, rind 
tragerea din insulele 
Egee (15 septembrie). 
Albania și Macedonia de sud (la 10 
octombrie). La 13 octombrie Belgra
dul a fost eliberat de forțele Arma
tei populare de eliberare iugoslave.

Revoluția de eliberare socială și 
națională Începută la 23 August 1944 
a avut o importanță extraordinară 
și pentru sfărâmarea dominației na
ziste in centrul Europei. Forțele 
române au deschis, o dată cu intra
rea in război împotriva celui de-al 
treilea Reich, un nou front în po
dișul Transilvaniei și in Banat, din
colo de Carpați, pe care l-au men
ținut singure, timp de aproximativ 
3 săptămini, pînă la sosirea trupe
lor sovietice. Acest nou front, situat 
la circa 900 km spre vest de vechiul 
aliniament, a creat posibilitatea unei 
Înaintări rapide spre sudul Germa
niei pe Valea Dunării.

Consecințele militare șl politice 
ample ale actului românesc pentru 
centrul și sud-estul Europei au fost 
recunoscute de premierul britanic 
Winston Churchill: „Trecerea Româ
niei de partea aliaților a adus ruși
lor un avantaj extraordinar de 
mare ; ei vor atinge Belgradul, Bu
dapesta și, probabil, Viena înainte 
ca puterile occidentale să fi stră
puns linia Siegfried".

însumarea consecințelor militar- 
strategice, politice și economice ale 
actului de la 23 August 1944 a de
terminat o situație de o deosebită 
gravitate pentru cel de-al treilea 
Reich. Ca punct de încrucișare a 
două mari direcții strategice conti
nentale — spre Europa de sud-est 
și spre Europa centrală — România 
reprezenta un segment de importan
tă fundamentală in strategia gene
rală de război a Reichului. Păstra
rea ei în dispozitivul german asi
gura controlul nazist asupra Pe
ninsulei Balcanice și bloca căile de 
acces spre Cimpia Panonică, Aus
tria și sudul Germaniei. Evoluția 
evenimentelor militare din cursul 
lunii august 1944 a confirmat apre
cierile înaltului Comandament al 
Wehrmachtuflui asupra însemnătății 
excepționale a valorii politi'co-stra- 
tegice a spațiului românesc și a ac
tului de la 23 August 1944, in scurt 
timp după victoria insurecției. în
tregul dispozitiv german din sud- 
estul Europei dezagregindu-se, iar 
direcția spre Ungaria și sudul 
Reichului fiind exploatată cu succes 
de trupele sovietice. în alianță de 
luptă cu armata română. Referin-

de vedere 
menținut, 

ale . actu- 
dominației 

s-au vădit 
a ieșit din 

Hitler a fost 
pe rind, re

diu Marea 
din Grecia,

de demnitate națională
du-se la însemnătatea actului de la 
23 August, ziarul american „The 
Evening Star" aprecia că acesta „face 
mai mult decit să lipsească pe naziști 
de sursa lor cea mai mare de pe
trol și de trupele care odinioară le 
fuseseră de mare ajutor". El „năruie 
întregul front balcanic, punind in 
pericol oricare din trupele germane 
din Grecia, Iugoslavia, Bulgaria, 
Ungaria, Oehoslovacia și Polonia de 
sud".

Intrarea României In războiul an
tihitlerist, o dată cu actul energic al 
națiunii de la 23 August 1944, par
ticiparea sa la lupta pentru înfrîn- 
gerea nazismului au exprimat ade
văratele idealuri de libertate și 
independență națională ale poporu
lui român, voința sa de a fi stăpin 
pe propria soartă, de a-și clădi vii
torul potrivit vrerii sale. Conștiința 
dreptății cauzei pentru oare lupta a 
fost factorul determinant al anga
jării sate cu toate forțele umane șl 
materiale in lupta împotriva Ger
maniei naziste pînă la victoria fina
lă. Poporul român a demonstrat 
astfel, prin nenumărate fapte de 
vitejie și înalț eroism, că aspira
ția sa vitală, țelul său suprem, era 
lichidarea fascismului, asigurarea 
independentei patriei, dreptul la 
dezvoltare liberă.

La 9 mai 1945, cînd războiul lua 
sfîrșit cu victoria Națiunilor Unite, 
România se prezenta cu un bilanț 
bogat de luptă. Alinata sa străbătu
se peste 1 700 km, de la Marea Nea
gră pînă în Boemia, provocase ina
micului pierderi ce s-a-u cifrat la 
peste 136 000 de prizonieri și morți 
— echivalind cu 14 divizii — elibe
rase, în afară de orașele și comu
nele din timpul insurecției, peste 
3 800 de localități, între care 53 de 
orașe, contribuise La alungarea ocu- 
panților din alte cîteva mii, a avut pe 
front in tot timpul războiului un to
tal de circa 540 000 de ostași și ofi
țeri, din care a pierdut in lupte 
grele aproape 170 000 — morți, răniți 
și dispăruți. O recunoaștere a erois
mului ostașilor români, a aportului 
l'or la înfrîngerea fascismului o 
constituie cele peste 300 000 de ordi
ne și medalii sovietice, cehoslovace 
și ungare cu care au fost distinși 
soldați! șl ofițerii români.

Totalul cheltuielilor militare făcu
te de statul român în perioada 24 
august 1944—12 mai 1945 pentru în- 
fringerea Germaniei hitleriste și a 
Ungariei horthyste s-a ridicat la 
uriașa sumă de 470 de miliarde lei 
(la cursul monedei din luna mal 
1945). Dacă raportăm la bugetul 
României pe anul 1938/1939, care s-a 
cifrat la suma de 30 549 956 000 lei, 
reiese că aceste cheltuieli militare 
echivalau cu peste 15 ori bugetul 
statului, reprezentând un efort 
enorm pentru poporul român dacă 
avem în vedere și obligațiile reve
nite României prin Convenția de ar
mistițiu.

Vigoarea și fermitatea cu care În
tregul popor român s-a ridicat La 
luptă, larga participare a tuturor 
forțelor patriotice la revoluție de
monstrează că August 1944 a repre
zentat un energic și determinant 
act de voință al întregii noastre na
țiuni, o strălucită afirmare a hotă- 
ririi poporului român de a zdrobi 
orice dominație străină, de a fi li
ber și deplin stăpin în țara sa, de 
a-și hotărî singur destinele.

Se cuvine să amintim cu emoție 
și mindrie patriotică asemenea ade
văruri și în acest al 43-lea August 
al libertății românești pentru că ele 
stau mărturie nepieritoare peste 
vreme despre tăria ce iro dau unui 
popor conștiința dreptății sale, iu
birea față de glia strămoșească, 
simțămiintul pururi viu al demnită
ții naționale. Pe firul veșnic curgă
tor al unei asemenea istoriii, măre
țul eveniment declanșat în august 
1944 se înscrie în glorioasele tradi
ții de luptă ale poporului român, dă 
o nouă expresie puterii sale de a se 
ridica mereu biruitor peste vitre
gia vremurilor,și vicisitudinilor isto
riei, de a obține noi și mari succese 
pe drumul socialismului și comunis
mului.

în cei 43 de ani care au trecut de 
la evenimentul epocal din August 
1944, urmînd cu devotament și în
credere politica partidului, poporul 
român a schimbat radical chipul 
patriei. Condusă de partidul comu- | 
nist, națiunea română a parcurs o 
întreagă epocă istorică — de 1a orîn
duirea bazată pe exploatare și asu
prire din trecut la orânduirea nouă, 
socialistă, în care, liberă și stăpină 
pe soarta sa, își făurește în mod 
conștient o nouă istorie ; de la ve
chea Românie burghezo-moșiereas- 
că, slab dezvoltată, cu o economie 
preponderent agrară, dependentă de 
marile trusturi monopoliste, la Româ
nia de azi, cu o economie dinamică, 
o industrie și o agricultură in plin 
progres, cu un nivel de viață șl ci
vilizație materială și spirituală tot 
mai ridicat.

Se cuvine să evidențiem că din 
acest scurt răstimp de istorie se 
detașează cu pregnanță etapa inau
gurată de cel de-al IX-lea Congres 
al partidului, de un dinamism fără 
precedent în dezvoltarea societății 
românești, în care au fost create 
condițiile pentru ca România să 
treacă de la stadiul de țară socia
listă în curs de dezvoltare la cel 
de țară cu o economie mediu dez
voltată.

România, țară care în decursul is
toriei sale a luptat continuu pen
tru progres și civilizație, pentru a- 
sigurarea unității și independenței 
naționale, se înalță astăzi între 
popoarele lumii ca o țară a demni
tății, a progresului, a libertății șt 
democrației, ilustrând prin faptele și 
împlinirile sale forța pe care o do- 
bîndește un popor stăpin pe desti
nele sale. Datorită remarcabilelor 
succese obținute pe plan intern, 
precum și politicii sale externe prin
cipiale și constructive. România sa 
bucură astăzi de un prestigiu in 
lume fără precedent în întreaga sa 
istorie. De la România de odinioa
ră, aservită economic și dominată 
politic de diferitele mari puteri, 
izolată, puțin cunoscută în lume, 
s-a ajuns la Republica Socialistă 
România de astăzi, liberă, indepen
dentă și înfloritoare, cu o înaltă au
toritate și prieteni pe toate meridia
nele.

întreaga dezvoltare a țării noas
tre din acești ani poartă ampren
ta. putemioei personalități a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, 
a rolului său determinant, esențial 
în elaborarea obiectivelor dezvoltării 
noastre economico-sociale, în orga
nizarea și conducerea științifică a 
întregii activități de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism.

Unitatea șl coeziunea întregului 
popor, a tuturor fiilor țării în ju
rul încercatei forțe politice călăuzi
toare — Partidul Comunist’ Român 
— constituie izvorul forței și trăi- 
niciei de nezdruncinat a orînduirii 
noastre, garanția apărării și consoli
dării libertății, independenței și 
suveranității patriei, a cuceririlor 
revoluționare obținute prin lupta și 
munca întregului popor, chezășia 
unor noi și minunate victorii pe ca
lea socialismului și comunismului.

La sărbătorirea a 43 de ani de la 
glorioasele evenimente din August 
1944, poporul român, strips unit în 
jurul partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, își exprimă, prin 
fapte de muncă pătrunse de un 
înalt patriotism, hotărirea de a ac
ționa cu toată răspunderea pentru 
înfăptuirea exemplară a obiective
lor economice și sociale înscrise in 
planul pe acest an și pe întregul 
cincinal.
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Puternică angajare pentru milepliirea exemplarii a sarcinilor economice
Prevederile Decretului Consiliului de Stat — puternic

stimulent al activității creatoare a oamenilor muncii pentru

ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ
A SARCINILOR LA EXPORT

Argumentele competitivității
Secția a doua mecanică din ca

drul ÎNTREPRINDERII „VULCAN" 
BUCUREȘTI. Schimbul al doilea a 
început de numai cîteva minute, dar 
toate mașinile merg în plin, supra
vegheate cu atenție de muncitori. 
Maistrul Nicolae Boancâ. șeful ate
lierului mecanică grea, trebuia să fi 
plecat deja, dar nu pare să aibă 
această intenție : „Avem foarte mul
te de făcut, ne spune interlocutorul. 
Trebuie să ne îngrijim ca fieoare 
muncitor să aibă permanent front 
de lucru. Numai asa vom putea să 
ne îndeplinim sarcinile asumate".

într-un alt atelier al secției, o echi
pă condusă de directorul tehnic, ing. 
Petrică Baciu, și de secretarul ad
junct al comitetului de partid al în
treprinderii. Nioolae Vîlcu. urmăreș
te dacă toate lucrurile sînt în ordi
ne la începutul schimbului de lucru. 
Cit despre șeful secției, ing. Emilian 
Grecu. probabil că a si uitat că are 
un birou...

In imediata apropiere a atelierului 
de montaj se află standul de probă. 
Aici, fiecare unitate de pompare a 
țițeiului realizată în secție este su
pusă la o ultimă verificare : functio
narea în regim de suprasarcină timp 
de 72 de ore neîntrerupt. Apoi, pro
dusului i se aduc ultimele retușuri 
„estetice", după care este demontat, 
ambalat si expediat partenerilor din 
Uniunea Sovietică. India. Cehoslova
cia. Siria. Egipt... Pentru că produc
ția secției a doua este destinată 
aproape în totalitate pieței externe, 
acoperind ciiraa 80 ia șută din pla
nul de export al întreprinderii.

„Depunem toate eforturile mai în- 
tii pentru a ne asigura un portofoliu 
ridicat de comenzi, apoi pentru a 
asigura la timp baza materială ne
cesară pentru realizarea producției 
'Contractate — ne spune economistul 
Alexandru Nicolae. secretarul oomi- 
tetului de partid pe întreprindere. 
Prevederile recentului Decret pri
vind stimularea personalului munci
tor pentru realizarea producției de 
export si a exportului constituie, 
pentru noi. un nou imbold in vede
rea realizării integrale a planului. 
Prevederile decretului au fost popu
larizate la toate locurile de muncă 
Si in special la secțiile, atelierele și 
formațiile de lucru care participă 
nemijlocit la realizarea producției 
pentru export, fiind desemnați mem
bri ai consiliului oamenilor muncii 
care se ocupă nemijlocit de această 
acțiune, astfel incit fiecare munci
tor să cunoască noile avantaje ma
teriale acordate in cazul Îndeplinirii 
integrale a sarcinilor asumate. Iar 
noi avem toate condițiile pentru 
aceasta !“.

Cane sînt principalele argumente 
nrln care produsele unității s-au 
impus pe piața externă ?

— Nu este nici o noutate : pe 
piață se afirmă produsele ieftine, 
executate la termenele prevăzute și 
de calitate — ne spune ing. Cornel 
Ștefănescu, șeful serviciului de 
export-import. Organizarea judicioa
să a fluxurilor de fabricație, specia
lizarea imar secții în producția pen
tru export, lansarea ei la timp in 
fabricație si grija deosebită pentru 
a nu permite „umflarea" nejustifica
tă a costurilor ne-au permis să rea
lizăm produse competitive, deosebit 
de eficiente, astfel incit în acest an 
exporturile vor fi cu 50 la sută mal 
mari decît în 1984, ponderea aces
tora in totalul producției sporind, in 
aceeași perioadă, de la 19 la 28 la 
sută.

(Urmare din pag. I)
că și la unitățile care au stabilite 
prin jilan sarcini cu privire la livra
rea de materii prime, materiale, pie
se și subansamble ce urmează să fie 
incorporate in producția de export a 
altor unități. Este o măsură de na
tură să îmbunătățească substanțial 
relațiile de cooperare dintre între
prinderi. să determine desfășurarea 
în condiții mult mai bune a aprovi
zionării tehnico-materiale. Practic, 
se poate spune că în felul acesta 
sporește cointeresarea materială a tu
turor oamenilor muncii care partici
pă la realizarea producției contrac
tate cu partenerii de peste hotare.

— Pentru a avea produse de cali
tate. este nevoie mai întii de pro
iecte de calitate — intervine ing. Ion 
Cretu. șeful atelierului de proiecta
re unități de pompare. Iar calitatea 
proiectelor noastre este demonstrată 
de practică : urmărirea in exploata
re a unui mare număr de unități de 
pompare a dovedit robustețea si fia
bilitatea ireproșabilă a utilajelor.

— Această acțiune a fost, de fapt, 
o parte integrantă a sistemului de 
asigurare a calității pentru produse
le secției a doua mecanică, aplicat cu 
foarte bune rezultate — adaugă ing. 
Filip Ionescu. șeful serviciului C.T.C. 
Practic, nici un produs care a plecat 
din întreprindere nu a înregistrat 
defecțiuni : toate abaterile de Ia teh
nologia precis stabilită de execuție 
si control se depistează operativ si 
se remediază cu costuri minime. Fie
care produs este însoțit pe fluxul de 
fabricație de o fișă de verificări si 
.măsurători, la piesele si operațiunile 
importante se specifică muncitorul, 
echipa și utilajul cu care acestea au 
fost executate, astfel încît dispunem 
de o ..istorie" a fiecărui produs in 
'Parte.

Toate aceste măsuri au contribuit 
la cîștigarea unui bun renume pe 
piață, produsele întreprinderii fiind 
purtătoare ale unei mărci de calitate 
care oferă o garanție în plus și spo
rește interesul partenerilor. Din dis
cuțiile purtate cu factori de răspun
dere din întreprindere a rezultat că, 
tocmai pornind de la acest fapt, încă 
există mari posibilități de lărgire a 
exporturilor. Pentru aceasta este 
nevoie de o mai strînsă colaborare 
cu întreprinderile de comerț exterior,

Valoroase inițiative 
muncitorești

In bilanțul realizărilor obținute 
de către unitățile industriale din 
județul Vranoea in înfăptuirea, 
angajamentelor asumate in întîm- 
pinarea aniversării zilei de 23 Au
gust aportul inițiativelor muncito
rești este deosebit de semnificativ. 
Așa, de exemplu, generalizarea 
inițiativei intitulată „Fiecare ca
dru tehnico-ingineresc și de spe
cialitate să rezolve cel puțin o 
problemă tehnică sau de organi
zare in afara sarcinilor de servi
ciu" s-a soldat, în perioada care a 
trecut din acest an, cu definitiva
rea și aplicarea în producție a 325 
teme cu o eficiență economică de 
peste 42 milioane lei. Bune rezul
tate s-au obținut și prin inițiativa 
intitulată : „Să lucrăm o zi pe tri
mestru cu materiale și materii 
prime economisite", inițiativă care, 
coroborată cu alte acțiuni munci
torești, a contribuit Ja economisi
rea a 7 000 MWh energie electrică, 
600 tone combustibil convențional, 
300 tone metal și materiale. Cu 
oele mai valoroase realizări în 
aplicarea pe scară largă, perseve
rentă a inițiativelor muncitorești 
se înscriu colectivele de muncă de 
la întreprinderea de scule și ele
mente hidraulice, întreprinderea 
metalurgică, întreprinderea de a- 
parataj electric pentru instalații, 
întreprinderea de confecții, (Dan 
Drăgulescu).

Incepînd chiar de la asigurarea ba
zei de materii prime și materiale. 
indiferent dacă exportul se face 
direct sau indirect.

Incepînd cu acest număr, ziarul 
„Scinteia" își propune să înfățișeze 
preocupările și realizările oamenilor 
muncii din diferite întreprinderi cu 
sarcini de export, modul în care își 
organizează activitatea in spiritul 
decretului pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor în acest domeniu, 
să popularizeze pentru generalizare 
experiențele pozitive, subliniind ca
racterul stimulativ al reglementări
lor legale in domeniul comerțului 
exterior.

de participarea — sistematică. nu 
sporadică — a reprezentanților pro
ducătorului la negocierile și contrac
tarea produselor, deoarece producă
torul este cel care cunoaște nemijlo
cit posibilitățile reale ale unității și 
poate să răspundă prompt solicitări
lor partenerilor. în plus, ar fi de 
dorit o prezență mai activă la tirguri 
și expoziții internaționale. '„Avem 
produse la nivelul cel mai ridicat al 
standardelor internaționale, dar acest 
lucru nu este suficient, ele trebuie 
cunoscute pe piață și promovate cu 
curaj" — subliniază ing. Ion Crețu.

Activitatea desfășurată in aceste 
zile in întreaga întreprindere eviden
țiază caracterul stimulativ ai recen
tului decret al Consiliului de Stat.

Un caicul arata că, de 
exemplu, personalul sec
ției a doua mecanică va 
înregistra un venit supli
mentar de 500 000 lei pînă 
la sfirșitul anului.

Iar aceasta pentru că — subli
niem încă o dată — și la nivel 
de întreprindere se face totul pentru 
îndeplinirea integrală a planului la 
export. Pentru perioada următoare 
se vizează diversificarea sortimenta
lă și pătrunderea cu produsele uni
tății pe noi piețe din Europa. Asia, 
America de Sud și chiar Australia.

Așadar, rezultate bune și planuri 
îndrăznețe, care au o perfectă aco
perire in posibilitățile reale ale 
unității.

Euqen RADULESCU

In camera centrală de comandă a 
C.E.T. de pe platforma chimică 

Chiscani, județul Brăila'
Foto : E. Dichiscanu

In primă urgență: ÎNCHEIEREA REPARAȚIILOR LA MAȘINI Șl TRACTOARE
® ORGANIZAREA TEMEINICĂ A 
ACTIVITĂȚII ÎN TOATE UNITĂ
ȚILE AGRICOLE — CONDIȚIE 
ESENȚIALĂ PENTRU EXECUTA
REA LA TIMP A TUTUROR LU
CRĂRILOR e PRETUTINDENI SĂ 
SE ACȚIONEZE PENTRU INTEN
SIFICAREA RITMULUI REPARA
ȚIILOR LA TRACTOARE Șl MA
ȘINI AGRICOLE ® SPECIALIȘTI! 
AU DATORIA SĂ URMĂREASCĂ 
ZILNIC STAREA LANURILOR 
PENTRU CA ACOLO UNDE CUL
TURILE AU AJUNS LA MATURI
TATE SĂ SE TREACĂ LA RE
COLTARE @ ÎNTREPRINDERILE 
FURNIZOARE SĂ ASIGURE NE- 
ÎNTÎRZIAT PIESELE DE SCHIMB 

NECESARE

Concomitent cu lucrările agricole de vară, 
oamenii muncii din agricultură se pregătesc 
intens în această perioadă in vederea bu

nei desfășurări a campaniei de toamnă de care 
ne despart puține zile : recoltarea florii-soarelui, 
a sfeclei de zahăr, soiei și porumbului, strin- 
gerea legumelor, fructelor și strugurilor, pre
cum și insămînțarea culturilor păioase. Una din
tre condițiile executării la timpul optim și de 
calitate a tuturor acestor lucrări o constituie 
repararea corespunzătoare și la termen a uti
lajelor, astfel incit să existe garanția bunei lor 
funcționări pe întreaga durată a campaniei. Po
trivit programului .întocmit de Ministerul Agri
culturii. pină la 1 septembrie urmează să se 
încheie repararea tuturor utilajelor ce vor fi 
folosite în campania agricolă de toamnă. Care 
este in momentul de față stadiul acestor lu
crări ?

De la Direcția generală a mecanizării din 
Ministerul Agriculturii aflăm că în ce privește 
repararea utilajejor pentru floarea-soarelui. pri
ma cultură ce va fi recoltată, se înregistrează 
unele rămineri in urmă. Dacă în unitățile 
S.M.A. au fost reparate 85 la sută din numă
rul echipamentelor, in I.A.S. s-au reparat doar 
68 la sută. în timp ce în județele Buzău. Iași, 
Teleorman și sectorul agricol Ilfov, echipamen
tele au fost reparate în totalitate, in județele 
Gorj, Caraș-Severin. Bihor și Satu Mare — doar 
între 19 și 59 la sută. Deși la mașinile de recol
tat cartofi, pe ansamblu, stadiul reparațiilor 
este avansat — 93 la sută — trebuie arătat că 
în unitățile de mecanizare din județul Brașov,

județ cu pondere în cultura cartofului, au fost 
reparate doar 73 la suta din numărul utilaje
lor. Analizind stadiul pregătirilor pentru cam
pania de toamnă, rezultă că sint necesare mă
suri pentru intensificarea ritmului reparațiilor 
și la combinele de recoltat sfeclă de zahăr, pre
cum și la cele pentru porumb.

Pornind mai ales de la stările de lucruri din 
unitățile rămase in urmă, ca și de la faptul că 
perioada dintre încheierea stringent cerealelor 
păioase și Începerea recoltării culturilor do 
toamnă s-a micșorat, direcția de resort, trustu
rile de mecanizare a agriculturii au stabilit in 
ultimul timp o serie de măsuri menite să con
tribuie la grăbirea reparării utilajelor : orga
nizarea de schimburi prelungite sau două 
schimburi, redistribuirea utilajelor nereparate 
la ateliere care dispun de spații și dotări cores
punzătoare și unde lucrările au fost încheiate.

încheierea la termen a reparațiilor este con
diționată în bună măsură de asigurarea piese
lor de schimb necesare. Potrivit informațiilor 
primite de la direcția mecanizării se înre
gistrează restanțe la unele repere importante. Ne 
referim cu deosebire la piese pentru echipa
mentele de recoltat floarea-soarelui și la o serie 
de repere pentru combinele de recoltat porumb 
pe șase rinduri. în aceste condiții, o dată cu 
necesitatea de a se acționa ferm în toate ate
lierele in vederea reconditionării unui număr 
sporit de repere, întreprinderile furnizoare de 
piese de schimb au datoria să asigure livrarea 
ritmică a acestora cu prioritate pentru agri
cultură.

FURAJE, CÎT MAI MULTE FURAJE!
Pe un traseu străbătut din sec

torul agricol Ilfov, Giurgiu, Dîmbo
vița, Argeș, Vilcea și pină la extre
mitatea estică a județului Sibiu, în
registrăm situații și fapte care au 
un numitț>Ț comun : dirzenia înfrun
tării dintre om și vitregiile naturii 
in această vară secetoasă.

„Sărim" direct la Vilcea. pentru 
că altfel pină acolo ar trebui să re
petăm fapte „comune", în realitate 
cu totul deosebite — întîlnite pe 
parcursul traseului pentru a ciștiga 
cea mai mare bătălie a acestor zile, 
și anuine asigurarea furajelor pentru 
animale. Ne oprim in mod special 
la I.A.S. Rimnicu Vîlcea. Modul in 
care este gindită și organizată în ge
neral activitatea în această unitate 
și in special pentru asigurarea fura
jelor în acest an. deosebit de secetos 
este încurajator. Ea dă un grad ri
dicat de siguranță și pentru un an 
cu ploi bune pentru agricultură, și 
pentru vreme rea. secetoasă. Directo
rul I.A.S.-ului, tovarășul Emil Teo- 
dorescu, om cu o gîndire de agro
nom și economist verificată și con
solidată de o experiență fructuoasă, 
ne spune de la început că este un an 
care pune la grea încercare puterea 
de a gindi și acționa a oamenilor 
din agricultură. Peste 1 500 taurine 
și 14 000 oi, care dispun de o supra
față cultivată cu furaje în ogor pro
priu de 580 hectare, nu sînt prea 
ușor de întreținut, mai ales pe timpul 
iernii, bai chiar foarte greu, finind 
seama de fertilitatea naturală mai 
scăzută a terenurilor de glci. Dar 
colectivul. cu spiritul gospodăresc 
care i s-a imprimat, a găsit soluții 
și acestei situații. De pe oele 400 
hectare plantații pomicole clasice se 
obține aici o producție de furaje care 
reprezintă 50 la sută din necesarul 
de nutrețuri pentru perioada de 
stabulație. Acesta ar fi primul fapt. 
Nu ne permite spațiul să intrăm in 
amănunte, dar experiența de aici 
este excepțională prin efectele ei 
practice. Am văzut aici culturi 
de sfeclă furajeră, borceaguri, 
amestecuri de ierburi pe bază de le
guminoase, care promit producții 
bune și foarte bune. Imaginați-vă 
(și ne adresăm mai cu seamă specia
liștilor) că de pe un hectar de 
cultură de sfeclă intercalată printre 
rindurile de pomi se vor obține in 
acest an 70—90 tone de rădăcini, ceea 
ce. socotind chiar și din punct de 
vedere economic. înseamnă acope
rirea cheltuielilor pentru întreți

nerea plantației. Da, acest lucru 
este posibil cind dai pămîntului 100 
tone ingrășăminte naturale la hectar, 
cind faci toate celelalte lucrări așa 
cum prevăd normele tehnologice. 
Pentru că, trebuie spus, o aseme
nea cantitate suplimentară de furaje 
se realizează în condițiile în care 
producția de bază, adică aceea de 
fructe, nu este diminuată cu nici un 
kilogram.

într-un an excesiv de secetos pen
tru agricultori, merită să insistăm 
asupra unor exemple care se dove
desc foarte rentabile in orice împre
jurare. împotriva tradiției locale, 
directorul I.A.S. a introdus cu mult 

0 activitate gindită eficient și pentru vreme ploioasă 
și pentru... vreme rea, secetoasă 

IN UNITĂȚI DIN JUDEȚUL VÎLCEA

curaj lucerna in structura culturilor 
furajere, plantă care deține acum 
ponderea principală și de la care și 
în acest an secetos se obține o pro
ducție de 10 tone fin la hectar. A 
fost reconsiderată o plantă furajeră 
— Iarba de Sudan — recunoscută 
pentru rezistența ei la secetă, dar și 
pentru calitatea nutrețului pe care 
îl dă. I.A.S.-ui din Rimnicu Vîlcea 
are in cultură peste 120 hectare cu o 
astfel de plantă furajeră, suprafață 
de pe care scontează să realizeze o 
cantitate totală de 6 000 tone masă 
verde. Ar mai fi de adăugat că 
aproape întreaga suprafață arabilă 
destinată bazei furajere este coma
sată în jurul fermei de taurine, 
fapt ce explică atît nivelul ridicat al 
randamentelor care se obțin, cit șl 
costul redus al nutrețurilor. Multe au 
trebuit să fie schimbate Ia I.A.S.-ul 
de aici pentru a se revitaliza nu nu
mai zootehnia, ci întreaga activitate 
a întreprinderii. Pentru că nu este 
întîmplător că această unitate, care 
în trecut dădea anual 14—16 milioane 
pierderi, se prezintă de mai mulți 
ani încoace cu beneficii ; și in anul 
acesta scontîndu-se pe un beneficiu 
de peste 4 milioane lei. Pentru că, 
referindu-ne doar Ia zootehnie, 
trebuie arătat că față de acea 
perioadă, producțiile de lapte, car
ne si lină obținute astăzi sînt de 

3—3.5 ort mal mari, iar convingerea 
oamenilor de aici este că, cel puțin 
în cazul laptelui, ea ar putea să se 
situeze mult mai sus dacă se va rea
liza rapid acea reîmprospătare a e- 
fectivului matcă prin care să se e- 
limine acele exemplare care (mai a- 
les din motive de natură biologică) 
trag mult în jos de media produc
țiilor de lapte si carne. Oricum insă, 
ne o asemenea structură foarte e- 
terogenă a efectivului, anul acesta se 
va atinge un indice de natalitate de 
excepție, respectiv de 92 la sută.

Dar. cum spuneam, lupta pentru 
furaje este foarte dură. Chiar în
tr-un județ cu realizări notabile in 

ceea ce privește asigurarea stocu
rilor de nutrețuri, cum este Vilcea, 
sint încă multe, multe probleme de 
rezolvat. în sectorul cooperatist al 
agriculturii județului mai trebuie a- 
dunate si depozitate aproape 20 000 
tone de fin pentru a se asigura sto
cul necesar in perioada de stabu
lație. Raportată la efectivul total de 
animale, cantitatea nu ar părea Prea 
mare. Adevărul este însă că exis
tă Ia această dată o serie de uni
tăți care înregistrează deficite îngri
jorătoare in „balanța" finului și a- 
ceasta nu atit din motive care țin 
de spiritul gospodăresc. Pentru că 
printre aceste unități se află si une
le în care oamenii au demonstrat în 
nenumărate rînduri. prin rezultate de 
excepție, adevărata lor capacitate or
ganizatorică. Faot este că oină la 
mijlocul lunii august, un număr de 
20 de cooperative agricole, abia au 
reușit să-și asigure 50 la sută din 
cantitățile de fin prevăzute a se rea
liza In acest an. într-o asemenea si
tuație se află cooperativele agrico
le din Băbeni. Ionești. Olanu. Ghio- 
roiu. Mateești. Șutești. Voioesti. Bu- 
joreni, Boișoara. Olănești si Vlă- 
desti.

Pornind mai ales de la situația a- 
cestor unități, comitetul județean de 
partid a stabilit măsuri de excepție 
menite să înlăture acest deficit mare

de furaje. în primul rînd. s-au sta
bilit responsabilități pe fiecare co
mună. pe fiecare unitate agricolă și 
fermă de animale, care au ca scop 
imediat stabilirea cu exactitate a si
tuației furajelor si mai ales a sur
selor de asigurare a nutrețurilor. Zil
nic. cei împuterniciți raportează di
recției agrioole asupra acțiunilor în
treprinse si realizărilor efective, iar 
în funcție de stările de lucruri con
statate se adoptă măsurile corespun
zătoare. Asa după cum spuneam, sint 
unităti în județ care realizează la 
nivelul stabilit si chiar depășesc la 
unele sortimente cantitățile planifica
te. Dar puține se află in această si
tuație. Pentru cele cu deficit mare 
de furaje s-au stabilit, in primul 
rînd. măsuri pentru a recolta din: 
sectqrul apartlnînd de silvicultură tot 
ce se poate cosi prin păduri. Aces
te unităti au avut prioritate si la 
repartizarea pășunilor sau locurilor 
păsunabile din fondul silvic. De a- 
semenea. în măsura în care va fi 
posibil, se va trece la o redistribui
re a furajelor, sau mai exact spus 
la organizarea unor acțiuni de în
trajutorare cu unitățile care își a- 
sigură nutrețurile lă nivelul optim 
sau peste planul stabilit. Este o ac
țiune de mare răspundere în care 
sint angajați practic toți oamenii a- 
colo unde este necesar, pentru ca 
nici un kilogram de iarbă, cane poa
te, fi utilă, să nu rămînă nerecoltată, 
neinsilozată.

Iosif POP
Iod STANCIU
corespondentul „Scinteii"

RECUPERAREA
RECONDIȚIONAREA
REFOLOSIREA

Pornind de la necesitatea de a se 
pune oapăt cu hotărire risipei, de a 
se asigura folosirea rațională și cu 
maximă eficiență a materiilor pri
me și materialelor. în conformitate 
cu normele de consum, la recenta 
Plenară comună a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii și a Consi
liului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale s-a dezbătut un 
important program privind recupe
rarea și refolosirea materiilor prime, 
materialelor, pieselor și subansam- 
blelor. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvintarea 
rostită cu acest prilej, prevederile 
programului trebuie considerate ca 
minime, in continuare fiind necesar 
să se acționeze pentru a crește gra
dul de recuperai» în toate sectoa
rele. După unele calcule — arăta 
secretarul general al partidului — 
dispunem de rezerve foarte mari în 
această privință, in unele sectoare 
puțind spori cu incă 20—30 la sută 
gradul de recuperare, iar in altele 
cu și mai mult.

Rezultatele înregistrate de indus
tria reciclării in ultimii ani atestă 
că activitatea de recuperare si refo- 
losire a materiilor prime, materia
lelor, pieselor și subansamblelor s-a 
constituit într-un sector important al 
eebnomiei. sfera sa de cuprindere 
extinzindu-se in strinsă legătură cu

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

cerințele producției. Astfel. în ba
lanțele materiale ale anului 1987 s-a 
prevăzut in mod distinct cit anume 
din resursele materiale determinate 
ca necesare pentru fiecare întreprin
dere urmează să fie asigurate din 
materialele refolosibile provenite 
din producție ori din colectările de 
la populație. Implicațiile acestei 
prevederi nu mai necesită comenta
rii. de vreme oe se înțelege de la 
sine că numai in măsura in care se 
vor asigura cantitățile de materiale 
refolosibile stabilite prin plan. în
treprinderile vor dispune integral de 
resursele materiale necesare pentru 
realizarea planului de producție. Ți- 
nînd seama de sarcinile prevăzute, 
se poate aprecia că. într-o serie de 
întreprinderi, în primul semestru al 
acestui an s-au obținut rezultate 
bune în recuperarea și refolosirea 
unor materii prime, materiale, piese 
și subansamble. Printre acestea se 
numără unitățile bucureștene „23 
August", „Timpuri Noi". „Grlvița 
Roșie" si întreprinderea de ma
șini grele. întreprinderile timișo
rene „Electrotimiș". „Victoria", 
„Spumatim", „Bumbacul", și „1 iu
nie". întreprinderea „Electroprecizia" 
Săcele, întreprinderea forestieră de 
exploatare și transport din Brașov, 
întreprinderile arădene „Arta", „1 
Mai", de confecții și de tricotaje etc.

Totuși, pe ansamblu, situația în
deplinirii sarcinilor de plan in do
meniul recuperării și refolosirii ma
terialelor refolosibile nu este in 
toate cazurile corespunzătoare. Care 
sint cauzele acestor neimpliniri ? 
Fără a intra în detalii, se cu
vine relevat, in primul rind, că in 
anumite unităti economice nu s-au 
întocmit, la începutul anului, bilan
țurile materiale, documente impor

MATERIALELE REFOLOSIBILE 
-Muse cit mai operativ in circuitul productiv!
tante prevăzute de lege, care trebuie 
să specifice clar cantitățile de mate
rii prime și materiale ce urmează a 
fi introduse in procesele de fabrica
ție. oele care se vor regăsi in pro
dusele finite, precum și cantitățile 
și structura resurselor materiale re
cuperate. cu destinații precise pen
tru fiecare in parte. Totodată, nu 
s-au organizat la fiecare loc de 
muncă, in secții și ateliere, selecta
rea si colectarea separată, in colitei - 
nere distincte, pe tipuri, mărci și ca
lități. a tuturor materialelor refolo
sibile rezultate din procesele de 
producție.

Neajunsuri se constată și in orga
nizarea depozitării materialelor re
cuperate. O serie de unităti econo
mice, în loc să gospodărească cu 
maximă grijă și să utilizeze toate 

materiile prime, materialele, piesele 
și subansamblele refolosibile rezul
tate din producție, in asa fel încît 
nici o resursă să nu fie irosită și tot 
ce poate fi valorificat să fie predat 
fără întîrziere și fără pierderi in
dustriei reciclării, au preferat să 
expedieze la depozitele centrelor de 
colectare si la combinatele siderurgice 
materiale refolosibile metalice ne
sortate și nepregătite.

De asemenea, un control efectuat 
în haldele de depozitare a reziduu
rilor menajere și stradale din Bucu
rești. Arad. Brașov. Craiova. Plo
iești, Iași, Timișoara și Cluj a scos 
în evidentă că mai sint unități eco
nomice care continuă să transporte 
la halde insemnale cantități de ma
teriale metalice, hirtii-cartoane, tex
tile. sticlă, cauciuc și mase plastice, 
amestecate cu gunoiul rezultat in 
urma acțiunilor gospodărești de cu
rățenie în secțiile de producție și 
prin curte. Se cuvine să precizăm 
că. adeseori, asemenea abateri de la 
disciplina recuperării materialelor 
este încurajată și de atitudinea de 
tolerantă manifestată de întreprin
derile județene pentru recuperarea si 
valorificarea materialelor refolosi
bile. care nu aplică prevederile legii.

Așa cum 6e precizează in docu

mentele de partid, trebuie să se 
acorde mult mai multă atenție 
recuperării șl reconditionării pie
selor de schimb și subansain- 
blelor. pe această cale trebuind 
să se asigure cel puțin 50 la 
sută din necesarul- de piese și 
subansamble pentru reparații. Reali
tatea este că și in acest domeniu 
dispunem de rezerve mari, insufi
cient valorificate. Bunăoară, o si

tuație necorespunzătoare a fost con
statată la unele unităti de transport 
in comun din orașele Timișoara, 
Iași. Bacău, Ploiești. Sibiu și Su
ceava. unde mijloacele de transport 
(autobuze și autoturisme) aprobate 
la casare și scoase din uz nu au 
fost dezmembrate. La fel s-au pre
zentat lucrurile și în unități indus
triale din construcția de mașini, din 
industria lemnului și materialelor de 
construcții, din chimie, din agricul
tură și industria ușoară, unde in
stalații și mașini aprobate la casare 
și scoase din uz în perioada 1980— 
1985 nu au fost încă dezmembrate 
pentru ca- piesele și subansamblele 
să fie recuperate, sortate, pregătite 
șî predate la unitățile de colectare.

în general, se impune mai multă 
disciplină in colectarea și readuce
rea in circuitul economic a materia

lelor refolosibile. Astfel, multe, mult 
prea multe unităti continuă să tri-’ 
mită la centrele de colectare mate
riale refolosibile nesortate, pe care, 
pe bună dreptate, unitățile de co
lectare refuză să le primească. Grav 
este faptul că adesea. în asemenea 
situații, conducătorii auto. in. loc să 
se Întoarcă eu materialele la în
treprindere și să informeze facto
rii de resort, preferă să meargă 
la halda de reziduuri menajere cea 
mai apropiată unde scapă re
pede și ușor de încărcătura neaccep
tată la I.J.R.V.M.R. Nu este mai 
puțin adevărat că asemenea abateri 
se întimplă îndeosebi în unitățile în 
care se înregistrează intîrzieri in 
dotarea cu utilaje adecvate pentru 
pregătirea spre livrare a acestor 
materiale : instalații de tăiere, ba- 
lotare, mărunțire. brichetare, spă
lare etc.

Cum trebuie să se acționeze in 
vederea îmbunătățirii, in continuare, 
a întregului mecanism de recupera
re. colectare și valorificare a ma
terialelor refolosibile. pentru duce
rea la îndeplinire a prevederilor din 
Programul pentru intensificarea ac
tivității de colectare și valorificare 
a materialelor refolosibile și reoon- 
diționare a pieselor și subansam
blelor ?

O primă măsură care se impune, 
în acest sens, se referă la ținerea 
unei evidente clare a apariției și 
mișcării materialelor refolosibile, 
inclusiv întocmirea în toate între
prinderile și în cel mai scurt timp 
a bilanțurilor materiale care să o- 
glindească limpede modyl de utili
zare a tuturor cantităților de materii 
prime și materiale intrate în pro
ducție. La fel de necesară este și 
elaborarea in toate unitățile econo

mice a unor programe proprii da 
măsuri vizind : îmbunătățirea la 
fiecare loc de muncă a activității de 
recuperare și sortare pe calități și 
sortimente a tuturor materialelor re
folosibile rezultate din procesele de 
producție ; dotarea cu conteinere 
pentru colectarea selectivă a aces
tora ; intensificarea activității de va
lorificare a pieselor și subansamble
lor rezultate din casarea și dezmem
brarea mașinilor și instalațiilor, pre
gătirea întregii cantități de șpan re
zultate din prelucrări și livrarea a- 
cesteia in stare brichetată sau ba
lotată. in acest scop asigurindu-se 
dotarea cu instalații de mărunțire, 
balotat și brichetat ; livrarea ope
rativă la unitățile beneficiare a ma
terialelor refolosibile în stare pre
gătită, adică sortate. mârunțite 
compactate, balotate, brichetate etc. 
așa cum se prevede in Programu 
privind creșterea gradului de pre
lucrare a fierului vechi — aproba 
de Comitetul Politic Executiv al C.C 
al P.C.R. în ședința din 20 februa 
rie a.c.

Ca proprietari al avuției naționa 
le. ca producători și beneficiari a to 
ce se realizează in țara noastr 
sintem cu toții interesați ca indus 
tria reciclării să funcționeze cit m; 
eficient, la cei mai inalți parametr 
pentru a asigura pe această cal 
cantități cit mai mari de mater 
prime și materiale absolut necesar 
pentru înfăptuirea obiectivelor ecc 
nomioe pe care ni le-am propus i 
acest an șl pe întregul cincinal.

Inq. Ion Gh. BADEA
Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlul 
Gospodăririi Fondurilor Fixe
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CONSILIILE DE EDUCAUE POLITICA $1 CULTURA SOCIALISTA, 
factor activ in forarea conștiinței noi, revoluționare

Izvoarele mereu vii ale istoriei

între măsurile importante promovate de con
ducerea partidului in direcția îmbunătățirii 
activității politico-ideologice și cultural-educa
tive se înscrie și constituirea, în urmă cu mai 
bine de un deceniu, a consiliilor de educație 
politică și cultură socialistă, ca organisme care 
au rolul să organizeze unitar întreaga activi
tate educativă, de formare a conștiinței noi, so
cialiste, la nivelul județelor, municipiilor, ora
șelor, comunelor cît și al unităților socialiste. 
Prin crearea acestor organisme s-a realizat în 
practica vieții sociale indicația secretarului gene- 
'ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privitoare la coordonarea unitară, dintr-un 
singur centru, a activității politice, ideologice, 
cultural-artistice, la concentrarea tuturor for
țelor și mijloacelor educative și folosirea lor cu 
eficiență cît mai ridicată in munca politico- 
educativă.

în răstimpul care a trecut de la înființarea 
acestor consilii s-a cristalizat o experiență certă,

ele afirmîndu-se ca o prezență activă în viața 
localităților, colectivelor de oameni ai muncii, 
cu multiple și fertile consecințe pentru conti
nuitatea și finalitatea muncii politico-ideolo- 
gice și cultural-artistice, realitate pregnant re
liefată și în dezbaterile din cadrul recentului 
Congres al educației politică și culturii socia
liste. în acest context, s-a evidențiat ideea că, 
prin intermediul consiliilor de educație politică 
și cultură socialistă, organele de partid acțio
nează mai eficient, mai prompt în vederea al
cătuirii unor programe educaționale aflate în 
consonantă directă cu exigențele reale ale pro
cesului de formare a conștiinței noi, socialiste, 
eliminînd paralelismele și suprapunerile, îmbo
gățind și diversificînd acțiunile, orientîndu-le 
către problemele esențiale ale colectivelor de 
muncă.

Noile exigențe pe care le generează dezvoltarea 
societății noastre in etapa actuală. în ansam

blul căreia precumpănitoare au devenit proce
sele calitative, creează cerințe noi si pentru ac
tivitatea ideologică și politico-educativă. Refe- 
rindu-se la deoalaiul care s-a creat la un mo
ment dat între dezvoltarea rapidă si puternică 
a bazei tehnico-materiale si activitatea din do
meniul ideologiei, al educației si culturii, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia în magistrala 
cuvîntare rostită la Congresul al III-lea al edu
cației politice si culturii-socialiste : „Este ne
cesar să facem totul pentru ca știința și cul
tura. educația politică, activitatea ideologică să 
constituie permanent o puternică forță a dez
voltării economico-sociale".

Din perspectiva acestei cerințe cardinale for
mulate de secretarul general al partidului am 
desfășurat investigația de fată în cîteva con
silii de educație politică și cultură socialistă din 
unităti eoonomioe si de cercetare- științifică și 
proiectare ale Capitalei.

Tovarășul Radu Enache, secretar 
al Comitetului de partid al sectoru
lui 6, evidenția cîteva din direcțiile 
principale în care se desfășoară 
activitatea consiliilor de educație 
politică și cultură socialistă din uni
tățile sectorului, subliniind că aceste 
consilii nu preiau sarcini ale organe
lor de partid, de stat sau obștești 
reprezentate în cadrul lor și nu le 
înlocuiesc pe acestea. Prin interme
diul lor se are în vedere repartiza
rea mai echilibrată a sarcinilor către 
toți factorii care participă la pro
cesul educativ-formativ, conjugarea 
eforturilor în domeniul activității 
politico-educative în funcție de spe
cificul fiecărei colectivități, al fie
cărui grup de populație. Una din 
atribuțiile consiliilor de educație po
litică și cultură socialistă este ca, 
trimestrial, să organizeze dezbaterea 
în adunările generale de partid a 
problemelor care privesc ridicarea 
nivelului de pregătire politică și 
ideologică a comuniștilor, desfășura
rea activității educative. Cu acest 
prilej sînt aprobate programele tri
mestriale de activitate ale acestor 
consilii, obiectivele activității pe care 
o vor desfășura în mod coordonat 
toți factorii educaționali de la nivelul 
Unităților economico-sociale : comi
siile de propagandiști, comisia de 
specialitate a comitetului sindical, 
cluburile muncitorești, celelalte 
pîrghii ale muncii politico-educative.

Implicare profundă în toate laturile 
muncii politico-educative

Investigația „pe teren" o începem 
Ia întreprinderea „Electroaparataj", 
unitate cu bune rezultate atit în 
planul activității productive, cît și în 
cel al muncii politico-ideologice și 
cultural-educative. Din relatările to
varășului ing. Ion Alexe, membru al 
comitetului de partid și al consiliu
lui de educație politică și cultură 
socialistă, din cele constatate în prin
cipalele secții, am desprins impli
carea profundă, temeinică a acestui 
organ de lucru al comitetului de 
partid în toate laturile muncii po
litico-educative din întreprindere.

întîl de toate, consiliul își face 
puternic simțită prezența în tot ceea 
ce presupune buna organizare și des
fășurare a învățămîntului politico- 
ideologic ; lncepind de la dotarea cu 
materiale a punctului de documen
tare politico-ideologică — am putea 
spune un model în această privință 
— și pînă la analiza modului în care 
cursanții răspund la cerințele unui 
învățămînt eficient, de bună calitate, 
cu priză reală în problematica colec
tivelor de muncă.

Spații largi ocupă în preocupările 
consiliului, deopotrivă. realizarea 
unei propagande vizuale expresive, 
percutante, de mare efect educativ, 
întocmirea programelor stației de 
radioamplificare și ale colectivelor 
gazetelor de perete, stabilirea tema
ticii colectivelor care răspund de in
formarea politică, cît și multiplele

Un loc important îl ocupă în pro
gramele consiliilor de educație po
litică și cultură socialistă acțiunile 
organizate pentru cunoașterea de 
către comuniști, de ceilalți oameni 
ai muncii a istoriei de luptă a po
porului și a partidului, a marilor 
realizări obținute în anii socialismu
lui. cu deosebire în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", în dezvoltarea 
economiei, științei și culturii, în ri
dicarea bunăstării întregului popor. 
Periodic se organizează, de aseme
nea, dezbateri pe probleme ale edu
cației moral-cetățenești, se desfășoa
ră acțiuni în domeniul educației ju
ridice cu un caracter tot mai dife
rențiat și, în același timp, cu un 
conținut tot mai bine centrat pe 
preocupările și problemele concrete 
ale colectivelor de muncă. în cadrul 
propagandei prin conferințe este 
abordată, de asemenea, în mod con
stant, problematica educației mate- 
rialist-științifice.

Pe baga orientărilor date de secre
tarul general al partidului, consili
ile de educație politică și cultură 
socialistă din întreprinderi și insti
tuții pun în centrul activității lor 
formarea șl dezvoltarea gîndirii eco
nomice, perfecționarea pregătirii 
tehnico-științifice pe fondul ridicării 
întregului nivel cultural, al îmbogă
țirii vieții spirituale a omului socie
tății noastre.

probleme ce le ridică desfășurarea 
unei susținute activități cultural-ar
tistice — domeniu in care colectivul 
întreprinderii „Electroaparataj" în
scrie rezultate notabile, atestate prin 
larga partibipare la manifestările 
din cadrul Festivalului național 
„Cintarea României".

...încă de la intrarea în întreprin
dere captează privirea o vie si com
plexă propagandă vizuală, în ansam
blul căreia se îmbină diferite mo
dalități de expresie, începînd de la 
sugestive îndemnuri spre noi succese 
în muncă și pînă la sintetice panouri 
care înfățișează sarcinile și realiză
rile la zi ale colectivului. între aces
tea se impune atenției „Cadranul cin
cinalului" — un disc mobil, ingenios 
conceput, care prezintă, pe luni șl 
ani. sarcinile si nivelul realizărilor 
la patru dintre cei mai importanți 
indicatori ai planului : producția- 
marfă. producția netă, productivita
tea muncii, cheltuielile la 1000 lei 
producție-marfă.

După cum deosebită forță în afir
marea conștiinței economice a colec
tivului degajă „vitrinele progresului 
tehnic", organizate în principalele 
secții. Acestea oglindesc realizările 
semnificative în domeniul autoutilă- 
rii. diminuării consumurilor, sporirii 
nivelului tehnic si calitativ al pro
duselor, reducerii importurilor si 
promovării susținute a exportului. 

tul că acesta a orientat — așa cum 
sublinia și tovarășul Gheorghe Geor
gescu, membru al consiliului în
treaga activitate politico-educativă 
de formare a conștiinței noi, revo
luționare. spre problemele specifice 
ce stau în fața colectivului.

Acțiunile politico-educative menite 
să facă larg cunoscute și temeinic 
însușite tradițiile și valorile științei 
românești, exigentele pe care le ri
dică înaintarea României pe drumul 
societății socialiste multilateral dez
voltate în fata cercetării științifice 
proprii s-au împletit strîns cu ac
țiuni vizînd educația materialist-ști- 
ințifică. cultivarea patriotismului, a 
dragostei pentru glia străbună, a ata
șamentului pentru idealurile socialis
mului și comunismului. Am reținut 
ca fiind o experiență fructuoasă a 
consiliului organizarea unor con
cursuri de genul „Cine știe cîștigă" 
privitor la obiectivele și sarcinile de 
perspectivă ale dezvoltării economi
co-sociale a României pînă în 
anul 2000.

Continuăm Investigația la între
prinderea de confecții București, 
unde discutăm cu tovarășa Lazăr 
Filotia, secretar adjunct cu proble
me de propagandă al comitetului de 
partid și președintele consiliului de 
educație politică și cultură socialistă 
din întreprindere.

Este de menționat în primul rînd 
faptul că în întreprindere funcțio
nează o filială a Universității poli
tice și de conducere, că în centrul 
activității politico-educative se află 
sarcina organizării și desfășurării 
învățămîntului politico-ideologic, in 
toate formele sale.

în domeniul educației patriotice, 
revoluționare, au fost organizate, in 
colaborare cu Muzeul de istorie ăl 
Republicii Socialiste România și 
cu Academia de studii social- 
politice, ciclul de expuneri și dezba
teri intitulat „File de istorie", 
Raportîndu-ne la cerința pe care o 
formula in acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la congres, înțelegem că tre
buie să acționăm si mal stăruitor în 
această direcție. în planul e- 
d.uoatiei juridice' Si mo ral-cațăr 
tenesti s-a urmărit asigurarea 
unei eficiente folosiri a gazetei juri
dice și a stației de radioamplificare 
în organizarea și desfășurarea ac
țiunilor consacrate cunoașterii și 
aplicării legislației în general și a 
celei economice în special. Cit pri
vește educația materialist-științifică 
a fost diversificată gama de acțiuni 
prin organizarea unor dezbateri me
todice cti participarea unor specia
liști.

Un loc important îl au acțiunile 
politico-educative în sprijinul pro
ducției. Genericul sub care se desfă
șoară aceste acțiuni este „Promo
varea progresului tehnic și moderni
zarea activității economice". Ciclul 
„Tribuna gîndirii tehnico-economi- 
ce“ va avea în continuare în centrul 

atenției programul de modernizare 
a producției, căile de economisire a 
resurselor materiale, cunoașterea 
noilor tehnologii introduse in indus
tria confecțiilor.

Desigur, sîntem departe de a fi 
epuizat toate căile de perfecționare 
a muncii educative și de îmbogățire 
reală a vieții culturale a oamenilor 
cărora ne adresăm — aprecia, în 
spirit exigent, secretara adjunctă a 
comitetului de partid. Sintem con- 
știenti că munca educativă reprezintă 
un univers mereu perfectibil pentru 
că subiectul ei — omul zilelor noas
tre — evoluează el însuși în perma
nență. Ne-am prezentat recent in 
fața marelui forum al educației și 
culturii socialiste cu un bilanț de 
realizări, de căutări și preocupări, 
iar schimbul democratic de idei și 
experiență pe care l-a prilejuit, pre
cum și orientările adoptate de mare
le forum democratic al educației po
litice și culturii socialiste pe baza 
magistralei cuvîntări a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. vor determina noi 
căi de perfecționare a muncii noas
tre.

★
Cel de-al III-lea Congres al edu

cației politice și culturii socialiste a 
prilejuit, cum este cunoscut, un bi
lanț amplu, cuprinzător al realizări
lor obținute în ultimii ani in proce
sul formării conștiinței omului nou, 
in îmbogățirea vieții lui spirituale. 
S-a relevat, totodată, si faptul că ex
periența consiliilor de educație poli
tică și cultură socialistă din între
prinderi constituie o contribuție im
portantă la formarea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii în spiri
tul concepției revoluționare despre 
lume, al înțelegerii științifice a reali
tăților vieții românești si ale vieții 
Internationale contemporane.

Noile deschideri, noile perspective 
de perfecționare a activității politi
co-ideologice, culturale și artistice 
din țara noastră, elaborate la marele 
forum al democrației culturii, trebuie 
să constituie pentru aceste organis
me democratice ale activității cul
tural-educative o sursă importantă 
de îmbogățire a modalităților și for
melor lor de acțiune, de înlăturare 
a unor neajunsuri și viziuni sim
plificatoare privind modul și for
mele de muncă, de identificare a 
unor noi direcții de activitate.

înalta misiune cu care a investit 
secretarul general al partidului con
siliile de educație politică si cultu
ră socialistă, formulată limpede în 
magistrala cuvîntare rostită la înal
ta tribună a recentului congres, are 
în vedere atingerea obiectivului ca 
„fiecare unitate economico-socială 
să devină un puternic centru, o ce
tate a producției, dar si o cetate a 
educației si culturii, o cetate a luptă
torilor revoluționari pentru construc
ția socialismului si comunismului".

Ioan ERHAN 
Ion STANESCU

Lupta poporului român pentru 
libertate și dreptate socială, pentru 
înlăturarea nedreptăților naționale, 
pentru obținerea neatîrnării patriei 
a fost oglindită în nenumărate com
poziții românești, mai ales în mu
zica scrisă în anii României socia
liste. Un mare număr de compozi
tori, din toate generațiile, au pre
luat creator cele mai frumoase tra
diții- din secolul trecut — și în acest 
sens ne referim la Gavriil Musi- 
cescu, Gheorghe Dima, Iacob Mu- 
reșianu, Ciprian Porumbescu, Ion 
Vidu. D.G. Kiriac — ca apoi să dea 
la iveală lucrări cu o tematică is
torică, adine împlintate în spiri
tualitatea acestui străvechi pămint, 
unitare prin estetica pe care au 
promovat-o și variate sub raportul 
stilistic. S-a pornit, în mare vor
bind, de la folclorul nostru, luat 
drept teză, în antiteză cu noile 
mijloace de expresie ale timpului 
respectiv, ca în cele din urmă să 
se ajungă la originale sinteze și, 
în acest fel, compozitorii noștri au 
propus piese pline de forță emo
țională, care se înscriu în marea 
simfonie a popoarelor, aducindu-se 
o contribuție prețioasă și distinctă. 
Dincolo de inovațiile conturate se 
poate vorbi de păstrarea — cu 
precădere — a unui concept me
lodic cantabil, încadrat în moduri 
populare și in ritmuri asimetrice, 
total diferite fată de acelea cul
tivate în vestul bătrînului nostru 
continent.

în generația post-enesciană me
rită a fi evidențiată dramatica lu
crare Balada steagului de Sigis
mund Toduță, cantată românească 
închinată luptei comuniștilor din 
ilegalitate împotriva fascismului. 
Limbajul muzical de tip neobaroc 
vibrează în armonie cu textul in
spirat al poetului Victor Tulbure. 
Balada, lui Mihail Jora — creato
rul baletului și liedului românesc 
contemporan, cel care a scris o 
singură cantată propriu-zisă, pe 
versuri de Mariana Dumitrescu — 
este reprezentativă pentru neoro
mantismul românesc, situat la con
fluența cu expresionismul respec
tiv ; un melos cromatic, dublat de 
o concepție armonică foarte inte
resantă, la care se adaugă o or
chestratie densă și cu robuste 
puncte culminante — toate aces
tea pun în lumină lupta acerbă a 
vechilor haiduci împotriva exploa
tării unor moșieri. Aceeași tema
tică a fost tratată admirabil de 
Gheorghe Dumitrescu în nenumă
rate lucrări vocal-simfonice și în 
opusuri dedicate teatrului liric. Di
mensiunea istorică joacă un rol 
foarte important în creația sa. 
Titluri cum sînt Oratoriul Tudor 
Vladimirescu, Decebal, Ion Vodă 
cel Cumplit, Răscoala — ultimele 
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trei citate fiind caracteristice pen
tru opera noastră istorică cristali
zată după 23 August 1944 — sînt 
doar cîteva dintr-o operă înzes
trată cu un evident caracter popu
lar. Paul Constantinescu, la rîndul 
său, compozitor de frunte în con
textul generației post-enesciene și 
maestrul armoniei neomodale româ
nești, este autorul ciclului de lie
duri, Șapte cintece din ulița noas
tră, pe versurile lui Cicerone 
Theodorescu, de un tragism sfîșie- 
tor în secțiunile lente și tainic în
seninate în final ; această lucrare 
remarcabilă în contextul muzicii 
românești contemporane este un 
omagiu adus eroicelor lupte-«le la 
Grivița și relevă o autenticitate 
tulburătoare. Merită a fi consem
nate cuvintele compozitorului : 
„Am trăit în cartierul Grivița, ca 
și marele scriitor Eugen Barbu ; 
era firesc să dedic o lucrare mun
citorilor care au luptat eroic îm
potriva nedreptăților sociale. Era 
o datorie a mea...".

Un neoclasicism, plin de o caldă 
expresivitate, definește lucrarea 
lui Tudor Ciortea Imnele Transil
vaniei, în care discursul sonor și 
emoționantele versuri ale poetului 
loan Alexandru aduc un suflu nos
talgic, dueîndu-ne cu gîndurile la 
poetica lirică a Munților Apuseni, 
la „acel ceva" al sufletului acestei 
mirifice provincii, care a inspirat, 
inspiră și va inspira pe toți acei 
care se simt ai acestui străvechi 
pămint al patriei iubite. La gene
rațiile formate după eliberarea ță
rii tematica istorică a constituit și 
constituie o trăsătură distinctă, nu 
o dată fecundă și cu rezonanțe 
multiple peste timp. Simfonia a 
Il-a sau Opus dacicum de Ștefan 
Niculescu este o lucrare de refe
rință în muzica românească de azi, 
înscriindu-se în noul romantism. 
Tiberiu Olah a scris Suita simfo
nică Mihai Viteazul, o altă lucrare 
specifică noului romantism, de o 
fascinantă bogăție melodică și tim
brală. Totodată, este cazul să re
marcăm popularitatea acestei mu
zici, de o tinerețe cuceritoare. 
Tente expresioniste se pot remarca 
în valoroasele piese vocal-simfo
nice concepute de Cornel Țăranu, 
Vasile Herman, Dan Voiculescu, 
la care am adăuga și piesele co
rale ale lui Adrian Pop — toate 
puțind fi socotite o continuare fi
rească și de nobilă sugestivitate a 
muzicii profesorului lor : Sigis
mund Todută. Compozitorii ieșeni 
ne-au dăruit alte lucrări, situate 
tot în apele limpezi ale noului ro
mantism. în acest context amintim 
numele lui Anton Zeman, Vasile 
Spătărelu sau Viorel Munteanu. 
Se cuvine de asemenea mențio
nat talentul robust, dublat de o 

seriozitate tulburătoare, al unor 
compozitori precum Pascal Ben- 
toiu. Theodor Grigoriu, Dumitru 
Capoianu, Wilhelm Berger, George 
Draga, Nicolae Brânduș. Octav Ne- 
mescu, Felicia Donceanu, Irina 
Odăgescu, Petra Carmen Basa- 
copol, Remus Georgescu, care au 
reușit să obțină o îmbinare armo
nioasă, originală și expresivă, în
tre noile procedee ale limbajului 
sonor, cristalizate în cea de a doua 
parte a secolului nostru și cele 
tradiționale, indestructibil legate 
de cîntecul și dansul popular 
românesc. Un stil larg accesibil, 
intim asociat unui romantism lu
minos și melodic prin excelență, 
se remarcă în opusurile unor com
pozitori foarte mult preocupați de 
tematica istorică : Mansi Barberis, 
Norberț Petri, Cornel Trăilescu, 
Tudor Jarda, Emil Lerescu, Theo
dor Bratu, Adalbert Winkler.

Cei mai tineri compozitori s-au 
afirmat și ei în acest climat evo
cator al muzicii, profund legată de 
Istoria românilor : Liana Alexan
dra, Șerban Nichifor, Adrian Ior- 
gulescu, Sorin Lerescu, Cristian 
Alexandru Petrescu — și enume
rarea poate continua — realizările 
lor incontestabile semnificînd și 
probînd unitatea in varietate a 
muzicii românești create în acești 
ani.

Putem vorbi de o adevărată sim
fonie a tematicii istorice, concepu
te de compozitorii noștri de ieri și 
de azi. Ea este o expresie pu
ternică, directă, a spiritului anga
jat, plin de răspundere cu care ta- 
lentații noștri compozitori se dedică 
slăvirii prin muzică a ctitoriei 
poporului nostru, a faptelor de 
eroism de care a dat dovadă de-a 
lungul veacurilor, de la îndelunga
tele lupte pentru independență și 
pînă la pilduitoarea lecție de 
patriotism a comuniștilor. Sînt 
aici izvoare nesecate de inspirație 
pentru creația noastră contempo
rană, izvoare proaspete, mereu 
tinere ca sufletul acestui minunat 
popor ; izvoare impresionant evo
cate în strălucita cuvintare a to
varășului Nioolae Ceaușescu la 
Congresul educației politice si 
culturii socialiste, în cadrul căreia 
secretarul general al partidului a 
subliniat cu pregnantă necesitatea 
cunoașterii trecutului de luptă 
eroică a poporului, a preluării in 
contemporaneitate a mesajului de 
permanentă și demnitate naționa
lă al istoriei făurite de glorioși 
înaintași. Un mesaj al cărui drum 
către conștiințe a fost și este slujit 
și de creația muzicală. Si cu atit 
mai puternic va trebui slujit și 
în viitor prin noi opere valoroase.

Doru POPOV1CI

Generalizarea experienței înaintate
Discuția cu ing. Ion Alexe a pus 

în evidență și preocuparea consiliu
lui de educație politică și cultură so
cialistă de la „Electroaparataj" pen
tru generalizarea experienței înain
tate. în spiritul cerințelor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntarea rostită la recentul Con
gres al educației politice și culturii 
socialiste. Interlocutorul a precizat 
că. în această privință, se au în ve
dere două direcții de acțiune.

Pe de o parte se urmărește depis
tarea experiențelor valoroase din 
cadrul unui colectiv sau altuia din 
întreprindere și popularizarea aces
tora pentru a fi cît mai grabnic pre
luate și folosite în ansamblul colec
tivului de muncă.

Pe de altă parte, consiliul are în 
obiectivul activității sale generaliza
rea experienței pozitive dobîndite de 
către alte unități din sector sau de 
pa cuprinsul Capitalei. în acest sens 
am reținut că au fost realizate 20 de 
planșe și grafice și peste 30 de fișe, 
prin intermediul cărora sînt popu
larizate experiențe valoroase ale în
treprinderii pe linia bunei organizări 
a muncii și modernizării producției.

în același timp, interlocutorul a 
pus în evidentă sfera de preocupări 
a consiliului pentru a traduce neabă
tut In viată indicația dată de secre
tarul general al partidului în cuvîn
tarea rostită la congres ca activita
tea politico-eduoativă si culturală să 
se implice si mai puternic, mai e- 
ficient în combaterea stărilor de lu
cruri negative. înapoiate, a inerției, 
birocratismului, a tot ceea ce este 
străin de principiile eticii si echită
ții socialiste, să contribuie la pro
movarea noului în toate domeniile, 
la creșterea răspunderii comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din în
treprindere pentru gospodărirea in 
cele mai bune condiții a mijloace
lor materiale încredințate spre ad
ministrare. pentru creșterea continuă 
a proprietății socialiste, a avuției na
ționale.

Continuăm investigația la între- 
irinderea de mașini electrice Bucu- 
■ești.
„în condițiile întreprinderii noastre 

- preciza tovarășa Tatu Stanca, 
:ecretar adjunct cu probleme de 
>ropagandă al comitetului de partid

Substanța densă a activității - 
sarcinile specifice ale colectivului

O remarcabilă prezență în întrea- 
a muncă politico-educativă înscrie 
onsiliul de educație politică și cul- 
iiră socialistă și în cadrul Institutu- 
li de cercetări științifice și ingine- 
e tehnologică pentru mașini-unelte 

agregate „Titan".
Secretara comitetului de partid, 
raga Atanasiu. rezuma apre

și președinte al consiliului de educa
ție politică și cultură socialistă, exis
tă, desigur, o mare diversitate de 
cerințe educative și culturale. în 
alcătuirea programelor de acțiuni ale 
consiliului, urmărim de fiecare dată 
ca ele să răspundă specificului mun
cii și vieții colectivelor care alcă
tuiesc marea familie muncitorească 
a I.M.E.B.-ului. Pentru ridicarea 
nivelului culturii politice și moral- 
cetățenești, organizăm periodic, cu 
sprijinul unor specialiști . de la 
Academia de studii social-politice și 
de la Universitatea din București, 
cicluri de expuneri pe teme ale edu
cației patriotice, revoluționare, ale 
educației materialist-științifice.

O pondere însemnată în ansamblul 
acțiunilor finalizate de consiliul de 
educație politică și cultură socialistă 
este consacrată ridicării continue a 
pregătirii tehnico-științifice, lărgirii 
orizontului de cunoștințe profesiona
le, in pas cu cerințele revoluției teh- 
nico-științifice contemporane și cu 
nivelul tehnic tot mai înalt al pro
duselor pe care le realizează acest 
prestigios colectiv. Problemele pri
vind modernizarea producției, crește
rea productivității muncii, eficiența 
invențiilor și inovațiilor aplicate în 
procesul de producție au fost și vor 
fi în continuare abordate în forme 
cit mai diverse și, desigur, eficiente 
pentru producție. Unor modalități 
devenite familiare, cum sînt dezba
terile sau schimburile de experien
ță, le-au fost adăugate, ca rezultat 
al experienței acumulate, ciclurile de 
acțiuni care se bucură de ecou în 
rîndul colectivelor de muncă, cum ar 
fi : „Bursa ideilor tehnico-științifice" 
sau „Specialiștii oferă soluții".

Desigur, preciza interlocutoarea, 
problema perfecționării pregătirii 
tehnice, profesionale a tuturor oame
nilor muncii din întreprindere, a lăr
girii orizontului lor de cunoștințe ști
ințifice în pas cu cerințele noii re
voluții tehnico-știintifice continuă să 
rămînă deschisă. Cu atât mai mult 
acum, după Congresul al III-lea al 
educației politice si culturii socialis
te. cînd am desprins din magistrala 
cuvintare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu noi impulsuri și 
direcții de acțiune spre o activitate 
Si mai bogată în conținut.

cierea sa la adresa activității con
siliului prin sublinierea că acesta 
„este implicat în toate procesele ac
tivității politico-ideologice și cul
tural-educative din institut".

Pe lîngă multiplele aspecte con
crete ale activității consiliului, care 
sînt comune și altor consilii, reți
nem ca un element semnificativ fap-

(Urmare din pag. I)
poet create în trecut si cele datora
te timpului nostru, actualității, ma
rile cuceriri, din toate domeniile, cu
noștințe vaste, multilaterale prin care 
omul, dezlegînd si înțelegînd taine
le naturii, ale universului, legile e- 
xistentei sociale, legitățile obiective 
ale dezvoltării îsi înțelege w mai 
profund propria natură si ființă. E- 
ducatia politică, științifică si cultu
rală — a subliniat secretarul gene
ral al partidului — constituie, ase
menea soarelui, un adevărat astru 
care emană cultură si luminează ca
lea spre noi orizonturi. O asemenea 
educație spintecă bezna obscurantis
mului. il dezleagă pe om din strîn- 
soarea rutinei si dogmatismului. îl 
scoate de sub narcoza nocivă a mis
ticismului. il eliberează cu adevărat 
din robia prejudecăților si a igno
rantei. Acesta este un om liber. în 
adevăratul înțeles al cuvintului. Și 
acesta este singurul drum al omu
lui care, scăpat din cleștele strîns al 
necesității oarbe, pășește spre impe
riul libertății rationale, stăpînită și 
stăpînitoare. Aici își au izvorul : și 
demna mîndrie a cutezanței revolu
ționare. si neseoata dorință si ne
voie de a sti. si afirmarea liberă, 
multilaterală a ființei umane. Desi
gur. un asemenea model uman nu 
se cucerește ușor, cit ai bate din 
palme, ci pretinde, spre a-1 ajunge, 
un mare efort individual, perseve
rentă. abnegație si chiar eroism al 
muncii profesionale intelectuale, mo
rale. Este însă modelul care garan
tează împlinirea omului .în acord 
cu sine însuși și identifieîndu-se 
cu interesele superioare ale întregii 
colectivități, ale poporului din care 
face parte. Acesta va fi omul nou, 
capabil cu adevărat să-și făurească 
în mod conștient destinul, viitorul 
liber, independent, încrezător in 
forțele proprii, nutrite din nesecata 
energie creatoare a poporului — În
făptuitorul atîtor mărețe ctitorii în 
această epocă glorioasă.

Un eminent creator a crezut și _a 
spus că orice operă de artă adevă
rată este , o dificultate_ învinsă. Nu 
există nici o mare înfăptuire în a- 
oeastă țară la temelia căreia să nu 
stea dăruirea, puterea de a învin
ge eroic obstacole și dificultăți. în 
numele vocației și voinței de_ a 
construi, cu oboseală, efort, cu în
frângerea tentațiilor unei vieți mai 
ușoare, comode, călduțe. Sînt aces
tea cîteva din rațiunile care fac 
ca legea de aur a activității politico- 
educative pentru ridicarea conștiin
ței. indiferent de forma și locul în 
care se desfășoară, să fie afirmarea 
largă a cultului muncii, a neconte
nitei perfecționări umane, a înain
tării prin educație și activitate in
tensă, în pas cu viata, cu cerințele 
ei mereu în schimbare, a dezvol
tării dragostei pentru muncă, pen
tru creație — factorul primordial al 

progresului, al formării omului. Dra
gostea fată de patrie, partid si po
por — a arătat secretarul general al 
partidului — se exprimă In faptele 
de muncă, în^contribuția la înflorirea 
materială și spirituală a țării, la în
deplinirea marilor obiective ce ne 
stau în față.

Nu se poate concepe o bună ac
tivitate politico-ideologică, educativă, 
de ridicare a conștiinței socialiste, 
fără a o lega strîns de problemele 
muncii oamenilor, ale înfăptuirii în 
cele mai bune condiții a programe
lor de dezvoltare în toate domeniile, 
de realizarea planului pe acest an 
și pe întregul cincinal. Căci, pînă la 
urmă, criteriul suprem de apreciere 
a calității și eficientei sale constă 
în rezultatele concrete pe care oa
menii le obțin în muncă. în produc- 

Pentru formarea omului nou
tie, In gradul de însușire și aplicare 
în viață a normelor de comportare 
civilizată, avansată. în întreaga lor 
conduită socială. Convingerile co
muniste de muncă și viată pe care 
activitatea politico-educativă este 
chemată să le sădească în conștiința 
și comportamentul oamenilor se 
identifică în adevărul concret și 
palpabil al muncii, al cantității și 
calității ei. se regăsesc în contri
buția fiecăruia la îndeplinirea înda
toririlor ce-i revin acolo unde lu
crează, unde se făuresc bunurile 
civilizației socialiste, în uzină, pe 
ogoare, în șooli și facultăți. în In
stitute de cercetare, în instituții 
cultural-artistice. Aceasta înseamnă 
că este necesar un efort superior. 
susținut. în direcția creșterii gradu
lui de înrîurire a muncii politico- 
educative, pentru sporirea efectelor 
pe care ea trebuie să le aibă asupra 
conștiinței oamenilor. O activitate 
rutinieră, generală, abstractă, ruptă 
de realități ar fi needucativă, lipsită 
de eficiență, formală. Activitatea 
politico-educativă își găsește un vast 
cîmp de manifestare vie. concretă, 
diferențiată în larga generalizare a 
experienței bune a colectivelor de 
oameni ai muncii, în valorificarea 
și răspîndirea inteligentă, atractivă 
a rezultatelor pe care muncitorii, 
țăranii, intelectualii. Cercetătorii, ele
vii și studenții le obțin în muncă, 
în învățătură. Dispunînd de o pu
ternică bază materială, munca po
litico-ideologică și cultural-artistică 
trebuie să contribuie mai intens, cu 
mijloace mai variate, strîns legate 
de cerințele si specificul activității 
din fiecare domeniu, la crearea și 
dezvoltarea conștiinței revoluționare, 
a spiritului revoluționar de muncă, 
la promovarea noului, la creșterea 
răspunderii tuturor activiștilor, la 

întărirea legăturilor cu poporul, cu 
viata, împlinirile și aspirațiile fău
ritorilor de valori materiale și spi
rituale din patria noastră.

Munca, realizările, năzuințele fău
ritorilor de bunuri materiale și spi
rituale. clocotitoarea activitate con
structivă a poporului nostru care 
împlinește epopeea transformării re
voluționare a patriei, constituie ma
rile izvoare către care, la îndemnul 
cald și generos al secretarului gene
ral al partidului, trebuie să se în
drepte într-un spirit mai angajant 
și creația literar-artistică, muzicală, 
plastică, teatrală și cinematografică. 
O asemenea creație, făurită cu 
poporul și pentru popor poate să 
aibă. într-adevăr. o contribuție mar
cantă la formarea omului nou, con
structor conștient al socialismului și 

comunismului. Dind o înaltă apre
ciere realizărilor valoroase din crea
ția literar-artistică a acestor ani, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat că în noua etapă a revoluției 
socialiste apar cerințe noi, care pun 
în fața tuturor creatorilor necesita
tea de a se angaja și acționa in spi
rit revoluționar, de a sluji neconte
nit. prin faptele si operele lor. parti
dul, cauza socialismului, libertatea și 
independența țării. Presa, radiotele- 
viziunea. toate mijloacele de comu
nicare în masă, revistele, instituțiile 
politico-educative și culturale de 
care dispune societatea trebuie să 
redea mai bine. într-o largă varie
tate de forme vii, originale activita
tea uriașă desfășurată de popor, ma
rile realizări și transformări din 
patria noastră, contribuind la gene
ralizarea și extinderea noului, la în
lăturarea stărilor de lucruri negati
ve. întărindu-se spiritul combativ; 
militant.

Noua etapă a muncii de formare 
a omului nou. cu o conștiință înain
tată, pune în fața tuturor domeniilor 
activității politico-educative și cul
tural-artistice sarcini noi, de mare 
însemnătate, a căror abordare im
pune o eficiență sporită, o calitate 
superioară, concretizate Intr-o mai 
cuprinzătoare, realistă, lucidă im
plicare in complexitatea vieții. în
tr-o curajoasă, partinică reflectare a 
tuturor problemelor cu care se con
fruntă societatea in fiecare moment 
al devenirii ei. în înțelegerea mai 
profundă a dialecticii luptei dintre 
nou și vechi in mersul nostru înain
te, într-o mai fermă orientare spre 
problemele majore, definitorii ale 
construcției socialiste, ale muncii și 
pregătirii oamenilor.

Din cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului se desprinde cu 

limpezime de cristal consecventa 
exemplară a principiilor ce guver
nează politica internațională a parti
dului și statului nostru, concordanța 
deplină intre opțiunile și ideile pre
ședintelui tării și năzuințele supre
me ale poporului român, ale tuturor 
popoarelor lumii interesate vital în 
dezarmarea nucleară și generală, in 
apărarea păcii pe planeta noastră, a 
dreptului fundamental al oamenilor 
la viață, la afirmarea și dezvoltarea 
necontenită a geniului lor pașnic, 
creator, căruia umanitatea îi dato
rează toate bunurile unei civilizații 
ce dă. într-adevăr, măsură capacită
ții constructive și a măreției geniu
lui uman.

Congresul educației politice și cul
turii socialiste, cadru larg de schimb 
de experiență și dezbatere aprofun

dată a prilejuit, prin cuvîntul parti- 
cipantilor la discuții, o vie manifes
tare a adeziunii față de asemenea 
înălțătoare teze și orientări.’ a con
științei că, in raport cu Condițiile 
create, cu dezvoltarea puternică a 
bazei tehnico-materiale a societății, 
cu uriașul potențial material și uman, 
precum și cu cerințele noi. superi
oare ale actualei etape de dezvoltare 
a patriei noastre, munca politico- 
educativă va trebui să înlăture ră- 
mînerile în urrriă care mai există, 
să se acționeze cu toată fermitatea, 
cu spirit revoluționar, receptiv la 
nou, la tot ceea ce experiența, viata 
și munca poporului, a oamenilor 
înaintați din toate domeniile de ac
tivitate propun ca valori etice, pro
fesionale și umane caracteristice ati
tudinii noi socialiste și comuniste.

Cu sentimentul că există temeiuri 
de legitimă satisfacție pentru rezul
tatele de pînă acum, dar pe deplin 
conștient! de noile exigente izvorîte 
din cuvîntarea secretarului general al 
partidului, participants la lucrările 
congresului, în plen și în secțiuni, 
au dat expresie hotărîril de a ridica 
nivelul și eficiența activității educa
tive, de a spori forța ei de înrîurire, 
puterea de formare și mobilizare a 
oamenilor muncii în îndeplinirea 
marilor programe ale vieții noastre 
economico-sociale.

în cuvîntarea rostită la încheierea 
lucrărilor marelui forum al edu
cației și culturii de tovarășa 
academician doctor inginer ELENA 
CEAUȘESCU au fost amplu jalo
nate sarcinile concrete, mobiliza
toare ce revin organelor și organi
zațiilor de partid, de masă și ob
ștești. ale uniunilor de creație șl in
stituțiilor de cultură, presei și ra- 
dioteleviziunii, sarcini care. în spi
ritul liniilor directoare din ampla 

cuvîntare a secretarului general al 
partidului, orientează cu limpezime 
acțiunea tuturor factorilor educațio
nali, constituind un vibrant și pre
țios îndemn spre canalizarea efor
turilor în direcțiile și sectoarele de
cisive pentru progresul muncii edu
cative, de formare a omului nou, 
pentru o atitudine mai activă și o 
implicare mai profundă în • proble
matica vieții spirituale, a formării 
■conștiinței înaintate, socialiste. De
legații și invitații la . lucrările con
gresului și-au manifestat întreaga 
lor adeziune la inițiativa tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, de a se adresa un apel 
tuturor oamenilor -de știință și cul
tură pentru a se dedica ferm apă
rării păcii, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare*  
nucleară și generală, pentru apă
rarea bunului suprem al oamenilor, 
a vieții pe planeta noastră, Convinși 
de forța pe care o poate reprezenta 
unirea tuturor creatorilor de valori 
spirituale, artistice, științifice, par- 
ticipanții la Congres au adoptat. în
tr-o atmosferă de profundă respon
sabilitate și puternic entuziasm. 
Apelul Congresului al III-lea al 
educației politice și culturii socialis
te din România pentru dezarmare 
nucleară și generală, pentru pace. 
Apelul dă o vibrantă expresie sen
timentelor și năzuințelor scumpe 
poporului român, chemării la acți
une unită pentru pace și colaborare 
e tuturor oamenilor de știință și 
cultură, pentru păstrarea bunului 
cel mai de preț al omenirii, viața, 
munca pașnică și constructivă.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
caracterul larg democratic, prin spi
ritul exigent și caracterul fructuos, 
mobilizator, prin documentele adop
tate, congresul s-a constituit In
tr-un moment important, de puter
nic impuls spre nod realizări, dind 
expresie viguroasă mobilizării tutu
ror forțelor de care dispune socie
tatea socialistă românească în opera 
de formare a omului nou. hotărîrii 
de fermă angajare pentru îndepli
nirea obiectivelor Congresului al 
XIII-lea al P.C.R. și a luminoaselor 
îndemnuri patriotice ale secretaru
lui general al partidului, hotărîre 
căreia i-a dat o vibrantă expresie 
telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în care, in 
numele întregului front ideologic șl 
educativ, participanții la congres se 
angajează solemn ca, strîns uniți în 
jurul partidului, al secretarului său 
general, să facă totul pentru a răs
punde pe deplin misiunii funda
mentale puse în fața întregii activi
tăți politico-educative, de a se ridi
ca la nivelul înaltelor cerințe im
puse de progresul rapid și susținut 
al forțelor de producție, de actuala 
etapă de dezvoltare a societății 
noastre, pentru gloria și Înflorirea 
României socialiste.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a efectuat o vizită de lucru pe șantierul 

de amenajare a riului Argeș pentru navigație, 
irigații si alte folosințe

Vizita primului ministru al statului Israel, 
Yitzhak Shamir

(Urmare din pag. I)
port au fost deschise noi puncte de 
lucru pentru realizarea de îndiguiri 
și protecții de maluri, prin folosirea 
de materiale locale, extrase chiar 
din albia Argeșului, precum și pen
tru amenajarea cursului navigabil 
al canalului.j

Amploarea și complexitatea lucră
rilor ce se execută aici au dtis Ia 
adoptarea unor soluții constructive 
eficiente, acestea fiind impuse de di
ferența de nivel care există între 
nodul hidrotehnic nr. 5 Cornetu și 
punctul de confluență al canalului cu 
Dunărea.

Apreciind rezultatele înregistrate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că se impune să se acționeze, în 
continuare, cu hotărîre pentru reali
zarea, în cele mai bune condiții, a 
sarcinilor stabilite.

Oprindu-se la nodul hidrotehnic 
nr. 4, situat la kilometrul 64 al ca
nalului, secretarul general al parti
dului a fost informat că excava- 
țiile se apropie de cota finală, fapt 
ce va permite ca, intr-un timp foar
te scurt, să se treacă la betonarea 
corpului barajului. S-a relevat fap
tul că, în perioada următoare, pe 
șantier vor fi aduse noi utilaje de 
mare capacitate, asigurîndu-se astfel 
accelerarea lucrărilor atit la această 
zonă, cit si în alte puncte de pe tra
seul canalului.

Secretarul general al partidului a 
subliniat că trebuie asigurată o co
relare deplină a diferitelor categorii 
de lucrări prevăzute, astfel incit să 
fie respectate întocmai termenele de

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Colectivele de oameni al muncii din industrie, construcții, transpor

turi, agricultură, unități din domeniul circulației mărfurilor și prestărilor 
de servicii, din celelalte sectoare de activitate, antrenați in ampla între
cere socialistă, raportează importante realizări in îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan pe cele șapte luni care au trecut din acest an.

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 INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI IN SUBTERAN

Locul I : întreprinderea minieră 
Voivozi, județul Bihor, cu 1012,4 
puncte.

Locul II : întreprinderea minieră 
Paroșeni, județul Hunedoara, cu 
928,6 puncte.

Locul III : Mina Șotinga. jude
țul Dîmbovița, cu 652,1 puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE 
Locul I : întreprinderea electro- 

eentrale Rimnicu Vilcea, cu 783,8 
puncte.

Locul II : întreprinderea electro- 
eentrale Porțile de Fier, cu 723,3 
puncte.

Locul III : întreprinderea electro- 
centrale Curtea de Argeș, județul 
Argeș, cu 633,3 puncte.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de producție 
gaze naturale Ploiești, cu 813,7 
puncte.

Locul II : Schela de producție 
petrolieră Berea, județul Buzău, 
cu 758,5 puncte.

Locul III : Schela de producție 
petrolieră Drăgășani, județul Vîl- 
cea, cu 613,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE 
Locui I : întreprinderea de pro

duse cărbunoase Slatina, cu 605,5 
puncte.

Locul II : întreprinderea de pro
duse abrazive Birlad, județul Vas
lui, cu 582,1 puncte.

Locul III : întreprinderea „Car- 
bochim" Cluj-Napoca, cu 329,8 
puncte.
IN INDUSTRIA DE TRACTOARE 

ȘI MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE ȘI TURISME, 

RULMENȚI ȘI ORGANE 
DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea de gar
nituri de frină și etanșare Rimni
cu Sărat, județul Buzău, cu 913,7 
puncte.

Locul II : Fabrica „Metalurgica" 
Sibiu, cu 534,1 puncte.

Locul III : întreprinderea meca
nică și piese de schimb Oradea, 
cu 474,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MAȘINI-UNELTE, 

MECANICA FINA ȘI SCULE, 
ECHIPAMENT SPECIAL

Locul I : întreprinderea nr. 2 
Brașov, cu 653,6 puncte.

Locul II : întreprinderea „Opti
ca Română" București, cu 647,3 
puncte.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 20 august (ora 21) — 23 au
gust (ora 21). In țară : Vremea va fi 
fn general instabilă in prima parte a 
intervalului, cu cerul temporar noros.

cinema
• întoarcerea Iul Magelan : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20
• Hiroshima, dragostea mea : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,30; 14; 17; 19.30
• Pădurea de fagi : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15,
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11,15: 13.30; 
15,45: 18; 20
• Anotimpul iubirii : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11.15; 13,30; 15.45;
18; 20
• A doua variantă : MIORIȚA 

dare în folosință a întregului 
obiectiv.

Vizita a continuat în sectorul 
încredințat spre execuție armatei.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu I 
s-a raportat despre activitatea 
pe care militarii o desfășoară în ve
derea îndeplinirii întocmai a sarci
nilor primite.

Aici au fost prezentate diferite ti
puri de diguri în vederea stabilirii 
variantei optime pentru executarea 
amenajărilor necesare în această 
zonă a canalului.

Pe baza analizei care a avut loc 
la fata locului s-a stabilit să fie a- 
doptată varianta cu dublă funcționa
litate care să asigure atit drenarea 
apelor, cât si folosirea lor pentru iri
gații. Totodată, s-a indicat să se trea
că la definitivarea traseului diguri
lor pe întreaga lungime prevăzută în 
proiect, creîndu-se astfel condiții 
pentru desfășurarea pe front, larg a 
acestei lucrări.

Tovarășul Nicolae Ceausescu ® 
cerut, de asemenea, să fie respectată 
cu strictete prevederea ca. pe între
gul traseu al canalului, să se evite 
scoateri nejustificate de teren din 
circuitul agricol si să se păstreze. 
Intr-o măsură cit mai mare, profilul 
actual al malurilor, efectuîndu-se 
doar lucrări de regularizare si con
solidare.

A fost vizitat anoi șantierul nodu
lui hidrotehnic nr. 1 — Oltenița, o- 
biectiv la care lucrările au început în 
primăvara acestui an.

Secretarul general al partidului a 
analizat. împreună cu proiectantii si 
constructorii, stadiul lucrărilor fată

Locul III : întreprinderea de 
scule și echipamente hidraulice 
Focșani, cu 587 puncte.

ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIEI PETROCHIMICE — 

SUBRAMURA RAFINĂRII 
ȘI PETROCHIMIE

Locul I : întreprinderea rafină
ria „Crișana" Supiacu de Barcău, 
județul Bihor, cu 401,2 puncte.

Locul II : Întreprinderea rafină
ria Brașov, cu 368,8 puncte.

Panoul fruntașilor 

pe 7 luni

Locul III : întreprinderea rafină
ria „Vega“ Ploiești, cu 237,8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIEI CHIMICE — 

SUBRAMURA CHIMIE 
ANORGANICA — 

ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 
Locul I : întreprinderea chimică 

Dudești, București, cu 945,8 puncte.
Locul II : întreprinderea chimică 

Turda, județul Cluj, cu 514,1 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI 

Locul I : întreprinderea fores
tieră de exploatare ji transport 
Rimnicu Vilcea, cu 1047,6 puncte.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Piatra Neamț, cu 900.8 puncte.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Bistrița, cu 741,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I : Întreprinderea textilă 
„11 Iunie" Cisnădie, județul Sibiu, 
cu 672,7 puncte.

Locul II : întreprinderea fila
tura de bumbac Cimpulung Mol
dovenesc, județul Suceava, cu 
622,6 puncte.

Locul III : Fabrica filatura de 
bumbac Urlați, județul Prahova, 
cu 362,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MORARIT, 
PANIFICAȚIE 

ȘI PRODUSE FĂINOASE 
Locul I : întreprinderea de mo

rarii și panificație Dîmbovița, cu 
782,5 puncte.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Vîlcea, cu 777.1 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
morărit și panificație Teleorman, 
cu 772,9 puncte.

apoi va f! predominant frumoasă, cu 
cerul variabil. Se vor semnala ploi 
locale, mai ales averse Însoțite șl de 
descărcări electrice in prima parte a 
intervalului, mai ales in nordul si 
estul țării, apoi acestea vor deveni 
Izolate. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu Intensificări temporare în 
regiunile estice șl la munte. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
10 șl 20 de grade, Izolat mal scăzute 
In depresiuni. Iar cele maxime se vor

(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• B.D. la munte șl la mare : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15,45; 
18; 20
• Băiatul cu clinele — 0; 11; 13,
Actorul și sălbaticii — 15; 18,15 :
DOINA (16 35 38)
• Cuibul de viespi. Alo, aterizează 
străbunica : FERENTARI (80 49 85) — 
14,30; 18,15
• Cuibul de viespi t FLACĂRA 
(20 33 40) — 15: 17; 19
• Luna filmului pentru pace șl
dezarmare : STUDIO (59 53 15) —
9.30; 12; 14,30; 17; 19.30 z
• Trenul de aur : VOLGA (79 71 26) 
— 9; 12; 15; 18 

de grafic, modul de organizare a ac
tivității pe șantier.

In timpul analizei, la care au mai 
luat parte primul secretar al Comi
tetului județean Călărași al P.C.R., 
loan Foriș, reprezentanți ai organe
lor locale de partid si de stat, 
membri ai conducerii antreprizei 
constructoare, s-a evidențiat necesi
tatea soluționării cu maximă ope
rativitate a tuturor problemelor de 
care depinde desfășurarea normală a 
activității pe șantier. In acest sens, 
s-a cerut să se urgenteze lucrările 
de alimentare cu energie electrică, în 
vederea creării condițiilor pentru in
trarea în funcțiune a utilajelor de 
mare productivitate, ceea ce va asi
gura intensificarea ritmului de lucru 
în această zonă a canalului.

Noul dialog de lucru cu factorii 
de răspundere, cu proiectantii și con
structorii evidențiază preocuparea 
conducătorului partidului și statului 
nostru pentru realizarea, în cele mai 
bune condiții, a acestui obiectiv de 
mare importanță economică și so
cială.

Cei care au luat parte la analiza 
efectuată pe șantierul de amenajare 
a Argeșului au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu vii mulțumiri pen
tru vizită, pentru orientările si în
drumările date cu acest prilej și 
s-au angajat, în numele colectivelor 
care participă la realizarea acestei 
investiții, să aplice, neîntîrziat indi
cațiile primite, să acționeze în con
tinuare, cu energie și dăruire, pentru 
finalizarea la un înalt nivel de ca
litate si eficientă a întregii lucrări, 
impresionantă ctitorie a actualului 
cincinal.

ÎNTREPRINDERI 
AGRICOLE DE STAT 
CU PROFIL AVICOL

Locul I : întreprinderea avicolă 
de stat Bacău, cu 972 puncte.

Locul II : întreprinderea avicolă 
de stat Focșani, cu 765 puncte.

Locul III : întreprinderea avi
colă de stat Suceava, cu 622,9 
puncte.

IN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE
Locul I : Centrala antrepriză 

generală de construcții industriale 
București, cu 342,6 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
Craiova, cu 314,6 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză 
generală de montaj utilaj chimic 
București, eu 313 puncte.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 
AL CONSILIILOR POPULARE 
Locul I : întreprinderea antre

priză de construcții-montaj Vîl
cea, cu 625,1 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză 
generală de construcții-montaj Ti
miș, cu 530,6 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză 
generală de construcții-montaj 
Argeș, cu 434,1 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE-REGIONALE 
DE CAI FERATE

Locul I : Regionala de căi fera
te Craiova, cu 355 puncte.

Locul II : Regionala de căi fe
rate Brașov, cu 276 puncte.

Locul III : Regionala de căi fe
rate Cluj, cu 192,7 puncte.

IN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Huși, județul 
Vaslui, cu 296,7 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare 
Tirgoviște, cu 293,6 puncte.

Locul III : întreprinderea co
mercială de stat mărfuri textile 
încălțăminte Arad, cu 279,8 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea econo

mică de odihnă Sinaia, cu 502,5 
puncte.

Locul II : întreprinderea econo
mică de odihnă Predeal, cu 381,1 
puncte.

Locul III : întreprinderea bal
neoclimaterică Sovata, județul 
Mureș, cu 359 puncte.

IN COOPERAȚIA 
DE PRODUCȚIE, 

ACHIZIȚII ȘI DESFACERE 
A MĂRFURILOR

Locul I : Uniunea județeană 
Neamț, cu 983,6 puncte.

Locul II : Uniunea județeană 
Timiș, cu 864,8 puncte.

Locul III : Uniunea județeană 
Vilcea, cu 745,7 puncte.

situa intre 21 și 31 de grade, ușor mai 
coborite in nordul țării în prima zi șl 
mai ridicate in regiunile sudice la 
sfîrșltul intervalului. In București : 
Vremea va £1 ușor instabilă in primele 
zile, apoi va deveni frumoasă. Cerul 
va fi schimbător, favorabil ploii de 
scurtă durată la începutul intervalu
lui. Vint slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila intre 14 
șl 17 grade, iar cele maxime între 27 
șl 30 de grade.

• Pistruiatul (seria III) : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Cucoana Chirita t PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Gheata verde : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Pline, aur, nagan : LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 19
• Alice: BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17; 19
• Comandă urgentă. Luminile din
larg: VIITORUL (10 67 40) — 15;
17; 19
• Luptătorii din Valea misterioasă:
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Jandarmul șl jandarmerițele : 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mon
gol, al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole 
și al întregului popor mongol, precum și al meu personal, vă exprim 
dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România și poporului frate român 
sincere mulțumiri pentru felicitările călduroase și bunele urări transmise 
cu ocazia celei de-a 66-a aniversări a Revoluției populare mongole.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie și co
laborare multilaterală între partidele și țările noastre se vor dezvolta și 
întări continuu, în spiritul Tratatului de prietenie și colaborare între Repu
blica Populară Mongolă și Republica Socialistă România, în folosul popoare
lor noastre, pentru triumful cauzei păcii și socialismului.

Vă urez dumneavoastră și oamenilor muncii din România socialistă no! 
și mari suocese în construcția socialismului, în lupta pentru pace și prietenie 
între popoare. .

JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Centrat 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc în mod deosebit pentru caldul mesaj transmis cu ocazia 
aniversării a 177 ani de la proclamarea independenței Republicii Columbia.

Folosesc ocazia pentru a vă adresa cele mai bune urări de fericire per
sonală și de prosperitate țării dumneavoastră.

VIRGILIO BARCO
Președintele Republicii Columbia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Apreciez în mod deosebit felicitările dumneavoastră călduroase transmise 
cu prilejul Zilei independenței noastre.

La rîndul meu, vă.adresez oele mai bune urări pentru sănătatea și feri
cirea dumneavoastră.

MAUMOON ABDUL GAYOOM
. , Președintele Republicii Maldivelor

In cinstea marii sărbători de la 23 August

MANIfiSIARl POllIICO-IDEOLOGICE
SI CULIURAL-EDUCATIVE

Apropiata aniversare a marii 
noastre sărbători naționale de la 23 
August este marcată in județul Ti
miș de ample manifestări politico- 
educative și cultural-artistice. In 
cadrul cluburilor muncitorești din 
Timișoara, Lugoj și din alte loca
lități au avut loc simpozioane de
dicate marilor înfăptuiri ale epocii 
de glorie inaugurate de Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român. Tot în cinstea lui 23 Au
gust. în mari întreprinderi, case de 
cultură și ale tineretului din mu
nicipiile Timișoara și Lugoj au avut 
loc recitaluri de lirică patriotică și 
revoluționară, susținute de artiști 
profesioniști și amatori. Cinemato
grafele din Timișoara au inaugurat 
o săptămînă a filmului românesc, 
în cadrul căreia se prezintă pro
ducții ale cinematografiei naționale 
inspirate din trecutul istoric și pre
zentul socialist al patriei, iar la 
complexul muzeal Timiș a avut loc 
vernisajul unei expoziții omagiale a 
creatorilor de frumos din județul 
Timiș, laureați ai Festivalului na
țional „Cîntarea României". Tot
odată, bibliotecile din orașele si co
munele județului au organizat ex
poziții festive de carte istorică si 
social-politică. la loc de frunte fiind 
expuse lucrări fundamentale din o- 
pera tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
consacrate făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate, participă
rii României la lupta pentru pace, 

„ dezarmare, colaborare și înțelegere 
cu toate popoarele lumii.

Cluburile minerilor din Rovinarl, 
Motru și Mătăsari au găzduit ma
nifestări cultural-artistice și poli
tico-educative dedicate apropiatei 
sărbători naționale de la 23 August. 
Sub generice ca „Sub steagul lumi
nos de August 23". „Partidul — 
Ceaușescu — România", formații ar
tistice de amatori din județul Gorj 
au prezentat bogate programe de 
cîntece și poezie patriotică, de mu
zică ușoară și populară. Manifestări 
asemănătoare au avut loc pe șantie
rele naționale ale tineretului de la 
combinatele miniere Rovinari și 
Motru. Cu acest prilej au fost pre
zentate expuneri despre semnifica
ția actului istoric de la 23 August 
1944, despre realizările obținute de 
poporul nostru în cei 43 de ani ce 
au trecut de la victoria revoluției de 
eliberare socială si națională, anti
fascistă și antiimperialistă, îndeosebi 
in perioada ce a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului.

între manifestările organizate în 
județul Dolj în întâmpinarea apro
piatei noastre sărbători naționale 
se disting „Săptămina dramaturgiei 
românești", organizată la Teatrul na
țional din Craiova, și decada filmu
lui românesc, ce se desfășoară in 
municipiul Craiova. în orașele Ca
lafat. Băilești, Filiași și Segaroea. în 
același timp, la căminele culturale 
din 32 de localități a fost prezenta
tă expunerea „23 August — act de 
voință al întregii națiuni", urmată 
de montaje de cînteoe și poezie pa
triotică. La Craiova a fost vernisată 
expoziția de artă cu genericul 
„Laudă țării și măreței sărbători 
de la 23 August", precedată de sim
pozionul „Cultura socialistă și anga
jarea ei în edificarea socialismului 
și comunismului în România" ; la 
biblioteca județeană Dolj a avut loc 
recitalul de muzică si poezie „Timp 
cutezător al devenirii noastre", iar 
la biblioteca orașului Calafat — seara 
de poezie „August înflăcărat".

„Victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și

teatre

antiimperialistă de la 23 August 
1944 — moment crucial în devenirea 
socialistă a țării" s-a intitulat sim
pozionul organizat’ de Comitetul mu- 
nicipal Tg. Jiu al P.C.R. la între
prinderile de reparat utilaj minier, 
de confecții și articole de sticlărie 
pentru menaj, precum și la combina
tele de lianți și azbociment și de pre
lucrare a lemnului Tg. Jiu. Apropia
tei noastre sărbători naționale i-au 
fost, de asemenea, dedicate expu
nerea „23 August 1944 — deschizător 
al unei noi ere în istoria contem
porană a României", prezentată de 
activiști de partid și profesori de 
științe sociale la cluburile întreprin
derilor și în peste 20 cămine cultu
rale din județul Gorj, precum șl ex
poziția fotodocumentară „Dezvol
tarea economică a Gorjului în anii 
de după eliberare", vernisată la mu
zeul județean.

în aceste zile premergătoare marii 
noastre sărbători naționale, in ju
dețul Călărași sînt organizate nu
meroase acțiuni politico-educative și 
cultural-artistice. Simpozioane cu 
tema „Opera teoretică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, contribuție stră
lucită la îmbogățirea teoriei și prac
ticii construcției socialismului în pa
tria noastră, la cauza progresului și 
păcii în lume", „P.C.R. — organiza
torul și conducătorul revoluției de 
eliberare socială și națională, din 
August 1944", expuneri tematice, 
dezbateri, prezentări de cărți, expo
ziții de artă plastică și fotografică 
ce ilustrează, cu mijloace specifice, 
pagini eroice din marea epopee a 
eliberării au fost organizate Ia Com
binatul siderurgic, întreprinderea 
antreprize de construcții și montaje 
siderurgice. Combinatul de celuloză 
și hîrtie și întreprinderea de confec
ții Călărași, la Șantierul naval și 
întreprinderea de piese turnate Ol
tenița, în comunele Ștefan cel Mare. 
Dragalina, Vlad Țepeș, Lehliu-Gară. 
Jegălia.

în cadrul manifestărilor politico- 
educative și cultural-artistice care 
se desfășoară in cinstea zilei de 23 
August în localitățile județului Pra
hova, la Valea Doftanei a fost Inau
gurată cea de-a Vl-a ediție a tra
diționalei Tabere de artă plastică. 
Creatorii, reprezentînd cele mai im
portante centre culturale ale țării, 
vor efectua aici o fertilă perioadă 
de documentare și creație. în final, 
participanții vor prezenta lucrările 
în cadrul unei expoziții special a- 
menajate. Această importantă mani
festare artistică va pune in lumină, 
prin mijloace specifice, înnoirile pe
trecute în viața localităților praho
vene, cu deosebire în perioada ma
rilor realizări socialiste intrată in 
conștiința poporului drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". (Agerpres)

scriitorilor din Cișmlgiu) î Anotimp 
de aur — spectacol de sunet și lu
mină — 21
• Teatrul „Nottara**  (59 31 03, în 
complexul „Expoflora* * din parcul 
Herăstrău) : Anotimpul florilor — 
spectacol de sunet și lumină — 18—21
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Așteptam pe altcineva — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Ar
tiștii și Boema — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe-un picior de 
plai — 18
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, Ia 
Teatrul de păpuși Herăstrău) : Hal 
copii la joc — 18,30

• Filarmonic» „George Enescu“ 
(15 68 75, rotonda Ateneului) : Recital 
de vioară Dorina Mangra ; la pian 
Iosif Ion Prunner ; recital Mioara 
Negoescu — soprană ; la pian Inna 
Oncescu ; recital de harpă Ion Ivan 
Roncea ; spectacol de sunet și lumi* 
nă „România pitorească*4 — 19
• Teatrul de operetă (13 63 48, la 
sala mică a Teatrului Național) : 
Mam’zelle Nitouche — 18,30
• Teatrul Mio (14 70 81, la rotonda

Primul ministru al statului Israel, 
Yitzhak Shamir, și persoanele ofi
ciale care îl însoțesc au făcut, 
miercuri, o vizită in județele Pra
hova și Brașov.

Un prim popas a avut loc Ia 
Sinaia, unde oaspetele a putut lua 
cunoștință de condițiile deosebite 
create turiștilor români și de peste 
hotare veniți să-și petreacă timpul 
liber.

In cursul după-amiezii. premierul 
israelian a vizitat întreprinderea de 
autocamioane de la Brașov, unitate 
reprezentativă a industriei românești 
constructoare de mașini. Intîmpinat 
Ia sosire de Ion Radu, președintele 
Con«îliuiui popular al județului Bra
șov, oaspetele a fost informat des
pre dezvoltarea și modernizarea în
treprinderii. îndeosebi în ultimele 
două decenii, despre modul de orga
nizare a producției și de pregătire 
a cadrelor? A fost vizitată secția de 
fabricare a mașinilor-agregat și au

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 
din cartea primului ministru al Re
publicii Franceze. Jacques Chirac, o 
telegramă în care se exprimă sincere 
mulțumiri pentru mesajul ce l-a fost

Cronica zilei
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

In tara noastră, ambasadorul Repu
blicii Libaneze la București. Maurice 
Bassous, a oferit miercuri o recepție.

Au participat membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, re
prezentanți ai altor ministere si in
stituții centrale, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in tara noas
tră.

★
La Brașov s-au desfășurat lucră

rile sesiunii naționale de referate sl 
comunicări științifice ale elevilor. Au 
participat cadre didactice din învă- 
tămîntul superior si preuniversitar. 
specialiști din institute de cerceta
re si unități economice, care au a-

tv
20,00 Telejurnal. In înttmplnarea marii 

sărbători
20,20 Viața economică
20,30 A crea pentru popor — Împreună 

cu poporul (color). Expoziția re
publicană „Cîntaj-ea României'', 
organizată cu prilejul Congresu

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Campionatele europene de natatie

• înotătoarele noastre au
Prima zi a concursului de înot din 

cadrul campionatelor europene da 
natatie ce au loc în Franța, la Stras
bourg. a prilejuit o foarte frumoasă 
afirmare a sportului românesc. îno
tătoarele noastre, prezente în toate 
cele trei finale ale zilei, au reușit 
de fiecare dată să urce pe podiumul 
de onoare ! Tînăra Noemi Lung (le
gitimată la C.S.M.S. Baia Mare — an
trenor Gheorghe Dimeca) a cîștlgat 
titlul european si medalia de aur in 
proba de 400 metri mixt, cu un timp 
de valoare mondială (4’40”21/100), 
printre învinse aflindu-se însăși 
campioana lumii. Kathleen Nord 
(R.D. Germană); ștafeta de 4X200 
metri liber (Stela Pura, Luminița 
Dobrescu, Anca Pătrășcoiu, Noemi 
Lung) s-a clasat pe locul al doilea, 
primind medalia de argint (timp 
8’09”15/100 — după ștafeta R.D. Ger
mane, care a stabilit un nou record 
mondial, cu 7’55”47/100). iar Tamara 
Costache a ocupat locul al treilea 
(cu 56”ll/100) și a primit medalia de 
bronz în proba de 100 metri liber 
(proba a revenit, în 55”38/100, înotă
toarei Kristin Otto din R.D.G.).

Ieri, o nouă medalie (de bronz)

CICLISM : Azi, ultima
în cea de-a doua etapă a „Cupei 

Voința", desfășurată marți ne ruta 
Mizil — Buzău — Cislău — Văleni 
de Munte — Ploiești (140 km), star
tul si sosirea au avut un element a- 
semănător : cicliștii s-au aflat cu to- 
tii în pluton, cum de altfel au ru
lat pe aproape întregul traseu... 
Sprintul final, marcat de o buscu
ladă. a revenit dinamovistului Vasils 
Apostol, cronometrat în 3 h 50’39”, 
timp acordat și grupului numeros 
din care a făcut parte.

Ieri, miercuri, cursa a fost ceva 
mai dificilă. De dimineață a avut 
loc un contratimp individual (la Scă- 
ieni. 3 km în pantă), iar după-a- 
miază. un circuit (semifond — 50 
km) în centrul municipiului Ploiești. 
Etape deci cu caracteristici diferite,

★
FOTBAL • Pe stadionul „23 Au

gust" din Bacău s-a disputat meciul 
international amical de fotbal dintre 
selecționatele olimpice ale României 
și Bulgariei. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 2—2 (1—1). Golurile echi
pei române au fost înscrise de Lupu 
(min. 44. din lovitură de la 11 m), 
și Șoiman (min. 71). iar punctele for
mației bulgare au fost marcate de 
Mitev (min. 40) și Penev (min. 85). 
• Localitatea elvețiană St. Gall a 
găzduit meciul amical de fotbal din
tre selecționatele Elveției si Austriei. 
Partida s-a încheiat la egalitate : 2—2 
(2—1), golurile fiind marcate de 
Bonvin (min. 28). Sutter (min. 34), 
respectiv, Ognis (min. 35) și Zsak 
(min. 54). • Orașul polonez Jastrem- 
be a găzduit meciul dintre echipe
le olimpice de fotbal ale Poloniei și 
R.D. Germane. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 3—2 (1—2) în favoarea 
oaspeților. Au maroat Bokel (2). Mo
tes, respectiv, Benczik (2).

HALTERE. La competiția interna
țională de haltere pentru juniori 
„Concursul prietenia", desfășurat la 
Tarnov (Polonia), sportivul român 
Daniel Filip a obținut medalia de 
argint la categoria 90 kg cu 323 kg 
la totalul celor două stiluri. La ca
tegoria 75 kg. Daniel Constantinescu 
a cîstigat medalia de bronz (cu 
297.500 kg).

BASCHET. în perioada 4—11 sep
tembrie. în mai multe orașe din Spa
nia se va desfășura turneul final al 
campionatului european feminin de 
baschet, cele 12 echipe participante 
fiind împărțite în două serii. For
mația României a fost repartizată in 
grupa A și va intîlni. în ordine, e- 
chipele Suediei. Uniunii Sovietice. 
Franței, Poloniei si Ungariei. Din 

fost prezentate cele mai noi tipuri 
de autocamioane, autotrenuri și alte 
mijloace de transport rutier, precum 
și > o gamă largă de tractoare reali
zate de unitățile de profil din țară.

Premierul israelian a avut cuvinte 
de înaltă apreciere față de faptul că 
chiar în cadrul întreprinderii își des
fășoară activitatea Facultatea de 
profil a Universității din Brașov, 
precum și față de diversitatea de 
autovehicule și tractoare produse da 
industria românească.

Oaspetele a făcut anoî o vizită In 
stațiunea Poiana Brașov, unde a fost 
salutat de Ion Stănescu, ministrul 
turismului. El a luat cunoștință cu 
mult interes de moderna bază de 
agrement creată pentru turiști, elo
giind ingeniozitatea și spiritul gos
podăresc al gazdelor.

Pe parcursul vizitei, oaspeții au 
fost însoțiți de Olimpia Solomonescu 
și Traian Pop, adjunct! ai minis
trului afacerilor externe.

adresat cu ocazia Zilei naționale a 
tării sale. In telegramă se exprimă, 
totodată, dorința ca relațiile de 
prietenie si de colaborare dintre ță
rile si popoarele noastre să se dez
volte continuu în viitor. în toate do
meniile.

preciat si evaluat lucrările prezen
tate de cei aflati la virsta învățătu
rii. In cadrul secțiilor „Matematică- 
informatică". „Fizică". „Chimie", 
„Biologie-medicină". „Filologie". ..Is
torie", „Filozofie-pedagogie", „Știin
țe economice". „Mecanică si noi sur
se de energie", „Electronică-electro- 
tehnică". „Construcții, mine, petrol, 
metalurgie". „Agronomie". „Geogra- 
fie-ecologie" au fost prezentate 502 
lucrări care au primit 360 distincții. 
Lucrările au evidențiat temeini-ca 
Pregătire a elevilor, preocupările a- 
cestora pentru cercetarea științifică, 
orientarea lor cu precădere către do
meniile prioritare ale investigației 
științifice și tehnice.

(Agerpres)

lui al IlI-lea al educație! politica 
și culturii socialiste. Reportaj

20.50 Laureați al Festivalului național 
„Cîntarea României". Selecțiunl 
din concertele corului și orches
trei simfonice ale Radlotelevi- 
ziunli ce au avut loc pe platfor
mele industriale ale tării

21,15 23 August în arta ecranului româ
nesc (color)

21.50 Telejurnal
32,00 închiderea programului

cîștigat în 2 zile 4 medalii
pentru Înotătoarele noastre. Partici- 
pînd în finala probei de 200 metri 
liber. Luminița Dobrescu s-a clasat 
pe locul al treilea (în 2’00”87/100), 
după Heike Friedrich (l’58”24/100) și 
Manuela Stellmach (l’58”95/100) — 
ambele din R.D.G. — si înaintea îno
tătoarelor Tania Vanini (Italia) — 
2’01”19/100. Mildred Muis (Olanda) — 
2’02”26/100. Birgit Lohberg (R.F. Ger
mania) — 2’02”71/100, Isabelle Ar- 
nould (Belgia) — 2’02”95/100 si June 
Croft (Anglia) — 2’03”06/100.

Proba feminină de 200 m bras a 
fost ciștigată de Silke Hoerner (R.D. 
Germană) — 2’27”49/100.

★
Meciurile disputate în ziua a 3-a 

a turneului de polo pe apă al „eu
ropenelor" de natatie de la Stras
bourg s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : România — Bulgaria 8—3; 
Iugoslavia — Spania 8—6 ; Italia — 
Ungaria 11—9 ; U.R.S.S. — R.F. Ger
mania 11—10. în clasament conduc 
echipele Iugoslaviei si U.R.S.S. (cu 
cite 6 puncte), urmate de R.F. Ger
mania si Italia (cite 4 p). România 
și Ungaria (cite 2 p). Spania si Bulga
ria (zero puncte).

etapă a „Cupei Voința"
în care — mai ales în cea de dimi
neață — alergătorii au fost nevoiți 
să probeze calitățile individuale, pre
gătirea fizică in special.

Cum proba contracronometru a re
venit lui Vasile Mitrache (în 7’03”), 
iar circuitul lui E. Ramm (R.D.G.), 
cronometrat în 1 h 14’31”. clasamen
tul general nu s-a modificat. Lider 
se menține în continuare E. Ramm, 
urmat la 07” de V. Mitrache și la 
10” de polonezul J. Skoweonek.

Cea de-a cincea si ultima etapă 
a tradiționalei curse cicliste interna
ționale se desfășoară astăzi. începe 
si se termină la Ploiești. în fața Pa
latului Culturii (start ora 9. sosire 
în jurul orei 13). trecind în ordine 
prin Tirgoviște. Moroieni. Sinaia, Co
marnic.

★
grupa B fac parte formațiile Bulga
riei. Cehoslovaciei. R.F. Germania, 
Italiei. Iugoslaviei si Spaniei.

ȘAH. In turneul interzonal de șah 
de la Zagreb, după 13 runde condu
ce Korcinoi — cu 8,5 puncte (1), ur
mat de Selrawan, Nikolici si Elvest 
(8 puncte), Granda (7,5 puncte).

GIMNASTICĂ. Organizatorii Cam
pionatelor mondiale de gimnastică, ce 
se vor desfășura între 18 și 25 oc
tombrie la Rotterdam, au comunicat 
că pînă în prezent la întreceri și-au 
anunțat participarea un număr record 
de țări : 33 în competiția feminină 
și 28 în cea masculină.

ATLETISM. La Campionatele mon
diale de atletism, programate între 
29 august și 6 septembrie la Roma, 
Bulgaria va participa cu un lot din 
care fac parte : Iordanka Donkova, 
Ginka Zagorceva, Anelia Nuneva, 
Stefka Kostadinova. Ludmila Ando- 
no.va. Țvetanka Hristova — la fe
minin — si Atanas Țarev. Hristo 
Markov. Ivan Țanev. Ștefan Nenov 
si Toma Toiflov — la masculin.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 19 AUGUST 1987

EXTRAGEREA I : 23 42 44 40 14 #
EXTRAGEREA a H-a : 7 24 18 30

19 16
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI î

625 322 lei. din care 26592 lei, raport 
la categoria L
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MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI
NAȚIONALE A POPORULUI ROMAN

Semnificațiile deosebite ale zilei de 23 August 1944 în istoria 
contemporană a patriei, succesele remarcabile obținute de poporul 
român in anii construcției socialiste, cu precădere în perioada de 
după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, de cînd 
în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
politica de pace și dezarmare promovată cu consecventă de tara 
noastră continuă să fie relevate, în aceste zile, 
ale lumii, cu prilejul manifestărilor consacrate 
a României.

in diverse capital» 
sărbătorii naționale

BUDAPESTA 19 (Agerpres). — 
La sediul ambasadei României din 
Budapesta a fost organizată o ma
nifestare culturală, în cadrul că
reia a fost prezentată o expoziție 
de carte românească. La loc de 
frunte sint expuse opere din gin- 
direa social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. De asemenea, sint pre
zentate lucrări care evidențiază ac
tivitatea științifică a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om de știință 
de renume mondial. Sint prezen
tate lucrări ce ilustrează realiză
rile obținute de poporul român in 
perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al P.C.R., viața și con
strucția socialistă în România, po
litica externă a țării noastre pusă 
în slujba păcii, prieteniei și colabo
rării între popoare, lucrări cu con
ținut istoric evidențiind contribuția 
armatei române la victoria asupra 
fascismului, jertfa de singe a ce
lor peste 42 000 de ostași și ofițeri 
români căzuți tn luptele pentru 
eliberarea Ungariei.

La manifestare au participat 
Laszlo Marothy, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Oficiului de stat 
al planificării, Rezso Trautmann, 
vicepreședinte al Consiliului Pre
zidențial al R.P. Ungare, Lenard 
Pal, secretar al C.C. al P.M.S.U.. 
miniștri, alte persoane oficiale. Au 
fost prezenți ambasadori și alți 
membri ai corpului diplomatic, 
acreditați la Budapesta.

(Agerpres). LaTIRANA 19 _ .
ambasada României din Tirana a 
fost organizată o conferință de pre
să consacrată celei de-a 43-a ani
versări a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperîalistă din 
România. Au participat reprezen
tanți ai M.A.E., ai conducerilor 
principalelor mijloace albaneze de 
informare în masă. Cu acest prilej 
au fost subliniate importanța na
ționali și internațională a actului 
istoric de la 23 August 1944, rea
lizările de seamă obținute de po
porul român pe drumul construc
ției societății socialiste, îndeosebi 
de la Congresul al IX-lea al P.C.R., 
de cînd in fruntea partidului și a 
țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, politica princi
pială, activă a României pe arena 
mondială, consacrată colaborării și 
înțelegerii, dezarmării, păcii, pro
gresului și socialismului.

S-a organizat, de asemenea, un 
stand de cărți și publicații româ
nești, la loc de frunte fiind expuse 
lucrări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

HANOI 19 (Agerpres). —« tn ora
șul Thai Binh, capitala provinciei 
vietnameze cu același nume, a avut 
loc o adunare festivă în cadrul că
reia au luat cuvîntul Cao Dinh Tra. 
președintele Comitetului provincial 
al Frontului Patriei, și ambasado
rul țării noastre la Hanoi. Vor
bitorii au prezentat semnificația 
evenimentelor de la 23 August 1944, 
realizările poporului român în anii 
construcției socialiste și, îndeosebi, 
în ultimele două decenii, precum și 
relațiile tradiționale de prietenie și

colaborare dintre Republica Socia
listă România și Republica Socia
listă Vietnam.

Cu același prilej, la cinematogra
ful „August" din Hanoi au fost 
inaugurate „Zilele filmului româ
nesc".

PHENIAN 19 (Agerpres). — Sub 
auspiciile Asociației de prietenie 
coreeano-române și ale Comitetului 
coreean pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, la Phenian a 
fost inaugurată expoziția de 
fotografii „România ’87". Cu oca
zia vernisajului au fost rele
vate semnificația istorică a vic
toriei revoluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și anti- 
imperialistă de la 23 August 1944, 
succesele remarcabile înregistrate 
de poporul român in anii socialis
mului, îndeosebi după Congresul al 
IX-lea al P.C.R. Au fost subliniate 
relațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală româno-coreene, pu
ternic stimulate de frecventele in- 
tilniri și convorbiri de la Bucu
rești și Phenian dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, șl tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele R.P.D. Coreene.

A fost prezentat, cu acest prilej, 
filmul artistic românesc „Emisia 
continuă".

La Phenian și în două orașe-re- 
ședință de provincii a fost inaugu
rată, de asemenea, „Săptămîna fil
mului românesc".

HELSINKI 19 (Agerpres). 
auspiciile Asociației 
Finlanda—România, 
Toolo din Helsinki 
festivitate în cadrul 
evocate importanța 
de la 23 August 1944, realizările 
deosebite obținute de poporul ro
mân in ultimele două decenii, pre
cum și evoluția relațiilor culturale 
româno-finlandeze. A fost prezen
tată o expoziție de acuarelă româ
nească.

Sub 
de prietenie 

la Biblioteca 
a avut loc o 
căreia au fost 
evenimentului
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• Convorbiri la Damasc 
• Situația din Liban

DAMASC 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez Al-Assad. a 
avut convorbiri cu președintele Emi
ratelor Arabe Unite, seicul Zayed Bin 
Sultan Al Nahayyan. aflat în vizită 
la Damasc. Un purtător de cuvint 
prezidențial din oapitala siriană, ci
tat de agenția KUNA, a anuntat că 
cel doi șefi de stat au aboTdat ac
tuala situație pe plan arab, eveni
mentele din zona Golfului si întă
rirea solidarității țărilor arabe, pre- 

I cum si probleme privind stadiul re- 
t latiilor bilaterale, 
t BEIRUT 19 (Agerpres).

’țla la Beirut rămîne 
eforturile pe plan politic 
degaja o reglementare a
terne neajungînd Încă la nici un re
zultat palpabil. Miercuri, salariații 
Băncii centrale au intrat în grevă în 
semn de protest Împotriva continuă
rii conflictului intern care macină 
țara de 12 ani, a uriașelor dificul
tăți și gravelor pericole ce apasă 
asupra populației civile din Liban.

COPENHAGA 19 (Agerpres). — în 
cadrul sesiunii speciale de marți a 
Folketingului danez (parlamentul tă
rii). primul ministru Poul Schlueter 
a anuntat convocarea alegerilor le
gislative anticipate pentru 8 sep
tembrie anul acesta, cu patru luni 
înaintea datei la care urma să se 
desfășoare în mod normal scrutinul. 
Observatorii politici din Copenhaga 
estimează că guvernul de coaliție 
dintre oonservatori, liberali, centrist- 
democratici și creștin-populari, care 
dispune de numai 76 de mandate

din totalul de 179 ale Folketingului, 
speră să-si consolideze astfel poziția 
în parlament.

In cursul scurtei campanii electo
rale care va urma, partidele coaliției 
guvernamentale minoritare șe vor 
confrunta îndeosebi cu partidele so
cial-democrat (57 mandate în Fol
keting) și socialist-popular (21 de 
mandate). în centrul atenției corpu
lui electoral. se află în special pro
blemele de ordin economic si finan
ciar ale tării, inclusiv datoria exter
nă ridicată, precum și problema ni
velului înalt al impozitelor.

Extinderea acțiunilor greviste 
în Coreea de Sud

Acțiuni și luări de poziție
pentru încetarea cursei înarmărilor

Săpiămînă de luptă pentru dezarmare
TOKIO.. — Ample acțiuni împo

triva armelor nucleare se vor des
fășura în luna octombrie în diferite 
țări în cadrul „Săptăminii 
luptă pentru dezarmare".

După cum se menționează la 
Tokio, acțiunile partizanilor păcii 
împotriva armelor nucleare vor 
începe la 24 octombrie la Hiro
shima și Nagasaki, orașele japone
ze victime ale bombardamentelor

de

atomice americane din august 1945. 
în continuare, vor fi organizate 
manifestații pentru pace, pentru 
distrugerea armelor nucleare in 
toate regiunile planetei, demon- 
strînd dorința fermă a tuturor po
poarelor de a se ajunge la elimi
narea pericolului declanșării unui 
război nuclear, care ar pune sub 
semnul întrebării însăși supravie
țuirea civilizației noastre.

Opinia publică vest-germană se opune prezenței 
rachetelor pe teritoriul țării

BONN. — Opinia publică din 
R.F.G. respinge, în marea ei majo
ritate, prezenta armelor nucleare pe 
teritoriul țării. Organizații de masă, 
partide politice, alte grupări se 
pronunță pentru abandonarea ra
chetelor „Pershing-1 A", pentru a 
se depăși astfel obstacolul princi
pal aflat în calea unui acord pri
vind eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune. în legătură cu 
această problemă, In dezbaterea

publică se află demersul Partidu
lui Social-Democrat, exprimat de 
președintele acestui partid, Hans 
Jochen Vogel, ca guvernul să-și 
modifice poziția privind rachetele 
„Pershing-1 A" și să nu împiedice 
realizarea unul acord sovieto-ame- 
rican cu privire la „dubla opțiune 
zero". P.S.D. se pronunță, de alt
fel, pentru o dezbatere în parla
ment pe această temă.

Cuceririle științei și tehnicii - in favoarea omenirii, 
nu împotriva ei!

TOKIO. — La Tokio s-au în
cheiat lucrările primei conferințe 
internaționale a rectorilor univer
sităților și directorilor institutelor 
de cercetări științifice din zona 
Asiei și Oceanului Pacific, con
sacrată examinării problemelor 
dezarmării, păcii și cooperării re
gionale — relatează agenția T.A.S.S. 
Participanții — reprezentând 17 sta
te — au procedat la o analiză a- 
profundată a problemelor actuale 
ale' opririi cursei înarmărilor și 
dezarmării și s-au pronunțat pen
tru adoptarea neîntârziată a unor 
măsuri practice de dezarmare. In 
primul rînd de dezarmare nuclea
ră, care să conducă la eliberarea 
fondurilor necesare pentru pro-

greșul economic și social al tu
turor națiunilor, în primul rînd al 
țărilor în curs de dezvoltare. Ei au 
avertizat asupra pericolelor și im
plicațiilor negative ale utilizării 
cuceririlor științifice în 
militare, distructive șl au 
flat necesitatea ca știința 
nologia modernă să fie 
exclusiv in scopuri pașnice, pentru 
progresul și prosperitatea omenirii.

în cadrul dezbaterilor s-a rele
vat. de asemenea, necesitatea in
tensificării cooperării dintre țările 
din regiune pe multiple planuri 
și a continuării eforturilor in ve
derea transformării Oceanului Pa
cific într-o zonă a păcii.

scopuri 
eviden- 
și teh- 
folosite

0 ilustrare a aspirațiilor de pace ale poporului 
brazilian

RIO DE JANEIRO. — Majorita
tea covîrșitoare a brazilienilor se 
pronunță împotriva armei nuclea
re, relevă presa din Brazilia. Acest 
lucru este ilustrat, intre altele, de 
amendamentul la noua constituție 
a tării propus președintelui Adu-

nării Naționale Constituante. Ulls- 
ses Guimaraes. Amendamentul, 
formulat de Societatea „Progresul 
în știință", cere ca noua lege fun
damentală a Braziliei să prevadă 
interzicerea creării, păstrării sau 
transportării pe teritoriul tării de 
arme nucleare.

După scrutinul din Noua Zeelandă

Sesiunea Adunării Populare a R. P. Bulgaria
SOFIA 19 (Agerpres). — La Sofia 

s-au desfășurat lucrările sesiunii 
Adunării Populare a R.P. Bulgaria. 
După cum relatează agenția B.T.A., 
organul legislativ suprem a ales o 
comisie — prezidată de tovarășul 
Todor Jivkov. secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar. • președintele 
Consiliului de Stat — pentru elabo-

rarea de propuneri în vederea unor 
modificări în Constituția R.P. Bul
garia.

Deputății au adoptat o hotărâre 
privind modificări în guvern, desfiin
țarea și crearea unor noi ministere, 
precum și legea referitoare la consti
tuirea regiunilor ca noi unități admi- 
nistrativ-teritoriale ale tării.

R.S.A

Escalada represiunilor și riposta mișcărilor de masă
A.N.C. cheamă Ia intensificarea luptei pentru lichidarea 

discriminării rasiale • Demonstrațiile de la Soweto • Con
tinuă greva națională a minerilor

DAR ES SALAAM 19 (Agerpres).
— Regimul minoritar din R.S.A. și-a 
intensificat acțiunile represive îm
potriva mișcărilor de masă ce se 
pronunță contra apartheidului, a 
declarat Oliver Tambo, liderul Con
gresului Național African (A.N.C.) — 
principala organizație sud-africană 
de luptă pentru eliminarea discrimi
nării rasiale, interzisă de autorită
țile de Ia Pretoria.

în cadrul unei conferințe de pre
să desfășurate la Dar Es Salaam, 
Oliver Tambo a arătat că, în cursul 
unei recente reuniuni a A.N.C., care 
a avut loc în apropiere de capitala 
Tanzaniei, au fost trecute în revistă 
noile evoluții din Republica Sud- 
Africană și s-a hotărît intensificarea 
luptei politice și militare împotriva 
apartheidului.

tragă de la aceste convorbiri, după 
ce politia sud-africană a deschis fo
cul împotriva greviștilor de la o ex
ploatare auriferă, provocând marți 
și răniți.

— Situa- 
lncordată, 
de a se 
crizei ln-

19 (Agerpres). — Valul ac- 
greviste din Coreea de Sud .

SEUL 
țiunilor 
s-a extins incepînd de miercuri di
mineață — relatează agențiile de 
presă. Concentrate, zilele trecute, 
în principal, în așa-numita centură 
industrială din regiunea meridională, 
acțiunile clasei muncitoare au cu
prins acum și zona orașului Seul. 
Numărul total al întreprinderilor 
sud-coreene al căror personal a în
cetat lucrul se ridică la 424, între 
care se află și toate cele cinci 
grupuri de firme afiliate la com
pania „Hyundai".

în cadrul acestei ample mișcări re
vendicative, apreciată ca cea mai 
puternică din Coreea de Sud, parti- 
cipanții cer îmbunătățirea condiții
lor de muncă șl de viață, adoptarea 
unor reforme democratice, recunoaș
terea dreptului muncitorilor de a se 
organiza în sindicate care să-1 re
prezinte la negocierile cu admi
nistrația. Pînă acum, sindicatele au 
fost interzise în această parte a 
Coreii, muncitorii fiind reprezen- 
tați de un trimis al autorităților de 
la Seul.

WELLINGTON 19 (Agerpres). — 
Fracțiunea parlamentară a Partidu
lui Laburist din Noua Zeelandă — 
formațiune politică ce a ciștigat 
alegerile legislative din 15 august — 
a căzut de acord asupra componen
ței principale a noului guvern al 
țării, condus de premierul David 
Lange. Majoritatea membrilor fos
tului guvern au fost menținuți în 
funcțiile lor. Fostul ministru pentru 
problemele dezvoltării regionale și 
muncii, Kerry Burke, nu mai face

parte din noul guvern. întrucât și-a 
depus candidatura pentru postul de 
președinte al forului legislativ. A 
fost creat, totodată, un nou minister 
pentru problemele controlului arma
mentelor și dezarmării. în fruntea 
căruia a fost numită Helen Clark, 
militantă activă pentru menținerea 
statutului de denuclearizare al Noii 
Zeelande. Premierul David Lange 
va definitiva lista membrilor guver
nului pînă . la finele acestei săptă- 
mîni, se menționează la Wellington.

(din actuauțâțea politică)

SAN SALVADOR 19 (Agerpres). - 
Miniștrii de externe ai celor cinci 
țări centro-americane s-au reunit 
miercuri la San Salvador pentru a 
proceda la o analiză preliminară ar. 
acordului de pace în America Cen
trală, semnat la 7 august de pre
ședinții statelor respective.

angola: Moi inițiative pentru încetarea intervenției străine
și consolidarea independenței

Reuniunea, prevăzută să se des
fășoare pe parcursul a două zile, va 
fi urmată la scurt timp de o a doua 
intilnire, ce va avea Ioc Ia Cara
cas, tn zilele de 22 și 23 august, cu 
participarea și a miniștrilor de ex
terne din țările membre ale Grupu
lui de la Contadora și Grupului de 
sprijin, în vederea creării comisi
ilor de lucru ce vor iniția proce
sele stipulate în acord, la termenele 
convenite.

Aceste comisii vor realiza consul
tările și demersurile necesare, în nu
mele guvernelor lor, pentru a pune 
în aplicare acordul respectiv, men
ționează agenția Prensa Latina, care 
transmite știrea.

PRETORIA 19 (Agerpres). — Po
litia sud-africană a atacat brutal 
demonstrația pașnică a populației de 
culoare din Soweto — binecunoscutul 
cartier al Johannesburgului — care 
reclama îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viată și abolirea politi
cii de discriminare rasială și. apart
heid, promovată de regimul minori
tar de la Pretoria. Mai multe per
soane au fost rănite, politia utilizînd 
în acțiunile sale de reprimare a de
monstranților grenade cu gaze lacri
mogene, arme de foc și bastoane.

Convorbirile dintre delegația Uniu
nii naționale a minerilor din R.S.A. 
și patronat în vederea încetării gre
vei a circa 400 000 de mineri afri
cani de la exploatările carbonifere 
și aurifere din Africa de Sud au fost 
întrerupte. Delegația Uniunii națio
nale a minerilor a hotărît să se ne

DAR ES SALAAM 19 (Agerpres). 
— Relevînd semnificațiile marii miș
cări revendicative a celor aproape 
400 000 de mineri de la exploatările 
de aur și cărbune din Africa de Sud, 
ziarul tanzanian .,Uhuru" comentea
ză că această grevă de mare am
ploare „va intra în istoria luptei 
muncitorilor sud-africani împotriva 
apartheidului, pentru drepturile lor 
legitime". Greva — continuă pu
blicația — se constituie într-un ele
ment precursor exploziei nemulțu
mirii majorității africane, care a în
țeles că numai cîteva concesii de 
ordin economic nu pot să aducă o 
modificare radicală_a situației negri
lor din Africa de Sud.

NEW DELHI 19 (Agerpres) — La 
New Delhi s-au 
întîlnirii pregătitoare 
organizației „Parlamentarii pentru 
eliminarea apartheidului". Declara
ția finală adoptată de participant!, 
reprezentanți ai uniunilor regionale 
ale parlamentelor de pe toate conti
nentele. precum și de deputați in
dieni, condamnă energic politica re
gimului rasist de la Pretoria și scoa
te în evidență pericolul pe care 
aceasta îl reprezintă pentru popoare
le din Africa australă și pentru 
pacea în regiune. Documentul chea
mă guvernele și cercurile largi ale 
opiniei publice să sprijine lupta in 
favoarea eliminării sistemului de 
apartheid.

încheiat lucrările 
a conferinței

Un aspect din timpul amplelor demonstrații antiapartheid care au avut loc 
in ultimele zile la Soweto, suburbie a orașului sud-african Johannesburg

Evoluția exporturilor țărilor in curs de dezvoltare
Date prezentate în Anuarul de comerț internațional al F.M.I.
WASHINGTON 19 (Agerpres) — 

Potrivit Anuarului de comerț in
ternațional, elaborat de Fondul Mo
netar Internațional (F.M.I.), în 1986. 
comerțul exterior al țărilor „lumii a 
treia" a înregistrat un deficit de
35.5 miliarde de dolari. Ponderea ță
rilor sărace, în scădere cu 4 la sută 
anul trecut, nu reprezintă decît
24.6 la sută din schimburile comer
ciale mondiale.

în 1986, exporturile statelor în 
curs de dezvoltare — considerate un

mijloc de a diminua povara datoriei 
externe — au scăzut cu 5,9 la sută. 
Cea mai importantă reducere a fost 
înregistrată în Orientul Mijlociu, 
unde veniturile din export au scăzut 
cu 22,7 la sută.

„Lumea a treia" este, de aseme
nea, victima „restricțiilor cantita
tive" asupra exporturilor, restricții 
introduse de statele puternic indus
trializate. Raportul F.M.I. semna
lează, astfel, sporirea barierelor pro- 
tecționiste în S.U.A. și țările C.E.E.

Africa australă — regiune a glo
bului unde în ultimii ani au apărut 
mai' multe state noi, independente 
— continuă să cunoască o stare de 
permanentă încordare și tensiune, 
ca urmare a politicii agresive pro
movate de cercurile rasiste de la 
Pretoria. Nesocotind dreptul inalie- 
nabil al acestor țări Ia existență li
beră și suverană, R.S.A. organizea
ză periodic împotriva lor incursiuni 
armate, acte de sabotaj, atacuri ale 
unor bande de mercenari cu scopul 
de a le destabiliza situația politică 
internă și a-și extinde controlul a- 
supra întregii zone. Unul dintre sta
tele cele mai greu afectate de aceas
tă activitate dușmănoasă este Re
publica Populară Angola.

„Din 1961 — anul declanșării lup
tei armate a poporului angolez pen
tru independență — Angola se află 
intr-o permanentă stare de război", 
declara nu de mult un membru al 
guvernului de la Luanda, subliniind 
că principala cauză a acestei situa
ții o constituie politica ultrareacțio- 
nară a rasiștilor de la Pretoria, 
care nu numai că n-au aplicat nicio
dată prevederile cu privire Ia dezan
gajarea sudului Angolei de către 
trupele sud-africane, dar organizea
ză periodic acțiuni agresive, respec
tiv, adevărate acte de război îm
potriva statelor vecine, inclusiv 
incursiuni pe teritoriul angolez, 
ocupînd șl în prezent o mare 
porțiune la nord de rîul Cu- 
nene. R.S.A. sprijină, de asemenea, 
cu bani și arme bandele contrare
voluționare UNITA. Ea organizea
ză, împreună cu protejații săi ade
vărate masacre pentru a teroriza 
populația rurală și a o constrînge 
să părăsească satele, ca în cazul 
odiosului măcel de la Casinga, in 
cursul căruia au fost uciși sute de 
oameni, printre care numeroși copii 
și femei. Intervenționiștii atacă, tot
odată, obiective industriale, căi de 
comunicații, sedii administrative, 
spitale și școli.

într-o declarație făcută la Luanda, 
președintele Angolei, Jose Eduardo 
dos Santos, a arătat că războiul de 
agresiune și acțiunile destabilizatoa
re la care recurge regimul rasist din 
Africa de Sud se află la originea 
dificultăților de ordin social, eco-

nomic, organizatoric pe care le în
tâmpină poporul angolez — infor
mează agenția ANGOP. în termeni 
concreți, o asemenea politică, pro
movată permanent de Pretoria, s-a 
soldat cu mari pagube și suferințe. 
Șeful statului angolez a relevat că 
războiul a pricinuit țării pierderi în 
valoare de 12 miliarde dolari. Apro
ximativ 60 000 de persoane și-au 
pierdut viața, In timp ce 600 000 au 
fost nevoite să-și părăsească locu
rile de baștină.

Cea mai mare parte a incursiuni
lor organizate de R.S.A. au loc sub 
pretextul urmăririi luptătorilor 
S.W.A.P.O. refugiațl pe teritoriul 
angolez. Așa cum se știe însă, ade
văratele mobiluri ale agresorilor 
sînt cu totul altele. Prin acțiunile 
lor brutale, condamnate cu vigoare 
de popoarele lumii, ei Iși propun, 
pe de o parte, să dezorganizeze eco
nomia angoleză, tmpiedicînd astfel 
consolidarea independenței tînărului 
stat, iar pe de altă parte să spriji
ne bandele contrarevoluționare, care 
primesc lovituri tot mai puternice 
din partea forțelor armate angoleze, 
în ultimul an, ca urmare a acțiu
nilor de curățire întreprinse de for
țele guvernamentale, cu ajutorul 
unor unități cubaneze, la care au
toritățile de La Luanda au apelat 
pentru a face față situației create, 
in diferite provincii ale Angolei au 
fost anihilate numeroase detașamen
te înarmate ostile autorităților cen
trale și au fost capturate importan
te cantități de armament de prove
niență sud-africană. Pentru a salva 
de la derută grupurile rebele. R.S.A. 
a declanșat în urmă cu cîteva luni 
una dintre cele mai masive interven
ții armate, sprijinite de blindate șl 
aviație. Din păcate, elementele con
trarevoluționare au găsit sprijin și 
din altă parte. Cu cîteva luni în 
urmă, căpetenia UNITA. Savimbl, a 
fost primit în mod cvasioflcial la 
Washington, cu care prilej au fost 
reafirmate promisiunile de ajutor. 
Or, sprijinirea forțelor contrarevolu
ționare nu poate decît să prelungeas
că starea de încordare în Angola și, 
în general, în sudul Africii, cu toate 
consecințele care decurg de aici, să 
provoace noi suferințe poporului 
angolez.

Pe de altă parte însă, evoluții 
recente arată că acțiunile elemen
telor contrarevoluționare sînt repro
bate tot mai mult pe plan interna
țional, o expresie elocventă consti- 
tuind-o faptul că, in aceste zile, ofi
cialitățile portugheze au refuzat că
peteniei acestor forțe intrarea in 
Portugalia.

Campania furibundă de provocări 
armate împotriva R.P. Angola n-a 
reușit însă să abată poporul ango
lez de la îndeplinirea obiectivelor pe 
care șl le-a propus. în ciuda situa
ției dificile, a luptelor care conti
nuă, a faptului că provincii întregi 
se află în nesiguranță, R.P. Angola 
a înregistrat în cei 12 ani de exis
tență o serie de succese importante 
pe calea consolidării independentei 
și a făuririi unei vieți noi. Tînărul 
stat a naționalizat principalele sec
toare ale economiei naționale, a tre
cut la crearea de cooperative agri
cole de producție șl a început să 
valorifice pe scară tot mai largă re
sursele naturale. Sectorul cel mal 
productiv este industria extractivă, 
și îndeosebi industria petrolieră, 
care asigură 90 la sută din devizele 
țării. Procesul de dezvoltare econo- 
mico-socială se desfășoară pe coor
donatele opțiunii socialiste, consa
crate în hotărârile primului Congres 
al M.P.L.A. — Partidul Muncii, din 
decembrie 1977, partid de avangar
dă al clasei muncitoare, care acțio
nează în strînsă alianță cu masele 
țărănești, cu toți cei ce împărtășesc 
ideologia marxist-leninistă.

în aceste condiții apare cu atît mal 
clar ce mari progrese ar putea 
realiza poporul angolez pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, a fău
ririi unei vieți mai bune dacă ar 
avea posibilitatea să-și consacre 
toate energiile muncii pașnice, con
structive. Tocmai de aceea, în în
treaga perioadă care a trecut de la 
proclamarea independenței, din par
tea Angolei s-au manifestat diverse 
inițiative șl demersuri în vederea 
normalizării raporturilor cu R.S.A., a 
încetării stării de tensiune, dar ele 
au fost, practic, sabotate de guver
nanții de la Pretoria. Cu toate 
acestea, dînd dovadă de un înalt 
spirit de răspundere față de soarta 
propriului popor și a păcii în în
treaga zonă, guvernul angolez a fă-

cut cunoscută o nouă și importantă 
inițiativă, publicind La 12 august 
propunerea sa privind realizarea 
unui acord general al tuturor păr
ților direct implicate — sub egi
da celor cinci membri permanenți 
ai Consiliului de Securitate, pentru 
soluționarea situației din regiune. 
După cum arată agenția ANGOP, 
noua propunere a fost definitivată 
în urma recentelor convorbiri de la 
Luanda cu adjunctul secretarului de 
stat al S.U.A. pentru problemele 
africane. C. Crocker, și a recentei 
întîlniri Ia nivel înalt de la Havana.

Succedînd La scurtă vreme acor
dului de pace In America Centrală, 
realizat de cele cinci state centro- 
americane, aceste propuneri sint 
menite să deschidă calea reglemen
tării unei situații de încordare care 
durează de atîf 
un u__ 1____
situațiile fiind diferite : dar nu este 
mai puțin adevărat că tratativele, 
reglementările pe cale politică sînt 
singura modalitate de soluționare a 
unor stări de tensiune și conflict, 
indiferent de origine, de cauze, de 
zonele geografice sau de forțele care 
sînt implicate. Imperativul recurge
rii la negocieri a fost subliniat nu 
o dată în cursul dezbaterilor de la 
O.N.U., din. alte foruri internaționa
le cu privire la situația din Africa 
australă și, în mod deosebit, la cea 
din Namibia.

Propunerea constructivă a R.P. 
Angola constituie un element pozi
tiv in evoluția situației din această 
zonă a lumii. Traducerea ei în viață 
ar face să dispară unul dintre fo
carele primejdioase de nesiguranță 
și conflict, contribuind astfel la in
staurarea păcii în sud-vestul conti
nentului african, la canalizarea ener
giilor creatoare ale poporului ango
lez, ale altor popoare din zonă, în 
direcția muncii pașnice, a făuririi 
vieții libere și prospere. Rămîne de 
văzut în ce măsură R.S.A. va înțe
lege să răspundă acestui nou apel la 
rațiune, punînd capăt politicii sale 
agresive, care constituie o continuă 
amenințare la adresa popoarelor din 
zonă și a păcii în general.

sază de atîta.-7 vreme. Sigur că 
paralelism riguros ar fi forțat.

Nicolae N. LUPU

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

nirea altor 125, peste 50 fiind date 
dispărute. Surse ale poliției au a- 
nunțat că peste 700 000 de oameni 
din zonele afectate au fost nevoiți 
să-și părăsească locuințele. Dau
nele sint evaluate la circa 32,5 mi
lioane dolari, autoritățile decretînd 
6tarea de urgentă în 16 din cele 
76 de provincii ale arhipelagului.
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DECLARAȚIE. Trimisul special 
al secretarului general al O.N.U. 
în Africa de Sud. Martti Ahtisaari, 
a avut, la Capetown, convorbiri 
cu ministrul de externe al R.S.A., 
Roelof Pik Botha, privind proble
ma Namibiei. într-o declarație fă
cută cu acest prilej, M. Ahtisaari 
a menționat că a atras atenția mi
nistrului sud-african al afacerilor 
externe asupra consecințelor in
ternaționale periculoase pe care 
le-ar avea o încercare a regimului 
de la Pretoria de a proclama în 
mod unilateral „independența" 
Namibiei, în încercarea de a-șl 
menține, astfel, ocupația Ilegală 
asupra acestui teritoriu.

te înregistrate în unele regiuni ale 
țării. Luind 
agriculturii și 
Gurdial Singh 
că, din totalul 
tării, numai in 
o cantitate satisfăcătoare de preci
pitații, iar în 152 de regiuni pre
cipitațiile au fost insuficiente. Ca 
urmare a acestui fapt, a fost grav 
periclitată recolta de cereale și de 
alte culturi agricole.

cuvîntul, ministrul 
dezvoltării rurale.
Dhillon, a relevat 
de 407 regiuni ale 
145 s-a înregistrat

FESTIVITAȚILE DE LA KABUL.
La 19 august. în Afganistan a fost 
sărbătorită Ziua Independentei.

• Secretarul general al C.C. al Parti
dului Democratic al Poporului. Na- 
jibullah. a depus coroane de flori 
la Monumentul eroilor căzuți pen
tru revoluție. Pe stadionul din 
Kabul au avut loc o serbare spor
tivă și un spectacol festiv, rela
tează agenția T.A.S.S.

DEFICIT, In următorii 
va fi posibilă lichidarea 
lor bugetare federale ale 
se arată într-un raport al Depar
tamentului pentru problemele bu
getare, dat publicității la Washing
ton. în raport se apreciază că în 
cursul anului financiar curent, 
care se încheie la 30 septembrie, 
deficitul bugetar al S.U.A. va 
ajunge la circa 158,4 miliarde do
lari.

ani nu 
deficite- 

S.U.A.,

L

SESIUNEA PARLAMENTULUI 
INDIAN. în capitala Indiei se des
fășoară sesiunea parlamentului, 
consacrată examinării sarcinilor în 
vederea depășirii situației grele 
create ca urmare a puternicei sece-

ȘOMAJ. Șomajul de lungă dura
tă — cu multiplele sale consecin
țe pe plan social, economic și poli
tic, ș-a triplat, în R.F. Germania, 
între 1980 și 1985 — relevă un stu
diu elaborat de Biroul vest-german 
al muncii, din Niirnberg. Se 
estimează, de asemenea, că numă
rul șomerilor vest-germani va 
ajunge la 3 milioane, intr-un viitor 
nu prea îndepărtat. în comparație 
cu cifra de 2,18 milioane, cit s-a 
înregistrat luna trecută.

INCIDENT. O vedetă 
neidentificată a lansat, în 
Oman, două rachete asupra 
lierului „Osco Sierra", aflat sub 
pavilion liberian — informează 
agenția Reuter, citată de T.A.S.S. 
Una dintre rachete a lovit nava. 
Incidentul s-a petrecut la 45 de 
mile est de portul Fujeirah din 
Emiratele Arabe Unite.

rapidă 
golful 
petro-

OPERAȚIUNI DE DEMINARE. 
După cum informează agenția 
IRNA. dragoare de mine ale 
forțelor militare ale Iranului în
treprind în aceste zile operațiuni 
de deminare a apelor din Golful 
Oman.

TAIFUNUL „BETTY", care s-a 
abătut asupra unor insule fillpi- 
neze săptămîna trecută, a provo
cat moartea a 72 de persoane, ră-

SINGURA SUPRAVIEȚUITOA
RE a accidentului aviatic înregis
trat duminică la Detroit (SILA.), 
cînd un avion s-a prăbușit la scurt 
timp după decolare, este o fetiță 
în virstă de 4 ani. Fetița — Cecilia 
Cichan — a fost găsită plingind 
intre resturile aparatului, fiind sal-

a
- - - r.-m.-r-TniT— —___ _______0

diminuat șocul impactului. Deși a 
fost internată in stare gravă la un 
spital din apropierea orașului 
Detroit, medicii apreciază că ea 
este in afară de pericol. Cecilia, ai 
cărei părinți, împreună cu fratele

6 ani, au pierit în 
identificată de bu-

vată datorită mamei sale care 
protejat-o cu brațele, ceea ce

ei, in virstă de 
accident, a fost 
nicul său.

CAZURILOR DENUMĂRUL
SIDA (sindromul imunodeficientei 
dobindite) este în Franța de 1 964, 
față de 1 632, la 31 martie anul 
acesta, și 1221 la 31 decembrie 
1986, iar specialiștii estimează că el 
va crește pină la circa 3 000 pînă la 
sfirșitul Iui 1987. Ministerul Sănă
tății al Franței a precizat că zilnic 
in această țară se înregistrează 
4—6 cazuri noi de SIDA. Din tota
lul celor 1 964 de bolnavi, 12.6 la 
sută sint femei.

Cel mai mare poet na- 
Braziliei, Carlos Drum- 
Andrade — considerat, 
unul dintre cei mai de

DECES, 
țional al 
mond de 
totodată,
seamă scriitori de limbă portughe
ză din lume — a încetat din viață la 
virsta de 84 de ani. Carlos Drum
mond de Andrade a publicat peste 
40 de volume de versuri, in care, 
îndeobște, a evocat, cu mijloacele 
artistice specifice creației sale ori
ginale, tezaurul cultural-artistic și 
istoric al poporului brazilian.
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