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Sub președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu

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

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, vineri, 21 au
gust, a avut loc ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat RAPORTUL 
PRIVIND STADIUL REALIZĂRII PRINCIPALILOR INDICA
TORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI LA CAPACITĂ
ȚILE DE PRODUCȚIE INDUSTRIALE PUSE IN FUNC
ȚIUNE.

Analizind datele prezentate in raport, Comitetul Po
litic Executiv a criticat activitatea conducerilor unor 
ministere, centrale și intreprinderi care nu au acționat 
cu destulă fermitate in vederea asigurării condițiilor 
necesare pentru ca toate capacitățile de producție să 
atingă nivelurile aprobate la principalii indicatori teh
nico-economici. In acest sens s-a cerut să fie luate 
măsuri hotărite pentru eliminarea neintirziatâ a neajun
surilor manifestate, pentru buna organizare a proceselor 
de producție, utilizarea cu maximum de randament a 
tuturor capacităților. Fiecare minister va trebui să pre
zinte, pină la 10 septembrie, programe concrete de mă
suri pentru realizarea, intr-un termen cit mai scurt, a 
indicatorilor tehnico-economici stabiliți pe fiecare obiectiv 
in parte. S-a cerut ca toate aceste programe de măsuri 
să fie temeinic discutate in adunările generale ale oa
menilor muncii și in consiliile de conducere ale centra
lelor și ministerelor, astfel incit aplicarea lor in viață să 
asigure realizarea neîntirziată a capacităților de pro
ducție stabilite. Trebuie să se urmărească sistematic, pe 
săptămini și zile, felul cum se aplică aceste măsuri, 
astfel incit, pină la Conferința Națională, la toate obiec
tivele să se realizeze in intregime indicatorii tehnico- 
economici prevăzuți. S-a cerut ca organele de condu
cere colectivă ale ministerelor, centralelor industriale și 
intreprinderilor să asigure, cu toată răspunderea, atin
gerea parametrilor proiectați la toate capacitățile intrate 
in funcțiune sau care urmează să fie date in folosință, 
aceasta avind o insemnătate deosebită pentru îndepli
nirea integrală a planului pe semestrul II și pe întregul an.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
RAPORTUL PRIVIND ÎNCADRAREA IN CONSUMURILE 
NORMATE DE MATERII PRIME, MATERIALE, COMBUS
TIBILI Șl ENERGIE ELECTRICA IN SEMESTRUL I 1987. 
COMPARATIV CU SEMESTRUL I 1986 ; STADIUL ÎNDE
PLINIRII PROGRAMELOR DE REDUCERE A CONSUMU
RILOR Șl MĂSURILOR PENTRU ÎNCADRAREA IN NOR
MELE PLANIFICATE.

Din datele raportate de întreprinderi, centrale și mi
nistere, precum și din analizele și controalele efectuate 
in unitățile economice rezultă că și in prima jumătate 
a acestui an s-aiț înregistrat o serie de depășiri față 
de normele de consum aprobate prin plan.

Pornind de la această situație, Comitetul Politic Exe
cutiv a cerut ministerelor, centralelor industriale și în
treprinderilor să ia măsuri hotărite pentru respectarea 
cu strictețe a consumurilor stabilite, a normelor legale 
in acest domeniu. S-a stabilit ca, in termen de 15 zile, 
să fie revăzute normele și reglementările privind sistemul 
de aprovizionare și de eliberare din magazie a mate
rialelor pentru producție. Comitetul de Stat al Planifi
cării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe și toate ministerele 
producătoare vor trebui să introducă, in acest domeniu, 
un puternic spirit de ordine și disciplină, de răspundere 
pentru utilizarea corespunzătoare, cu maximă eficiență, 
a materiilor prime și materialelor, astfel incit să se 
asigure încadrarea strictă in normele de consum aproba
te și recuperarea neîntirziată a tuturor depășirilor din 
primul semestru.

Comitetul Politic Executiv a examinat RAPORTUL 
PRIVIND ÎNDEPLINIREA PLANULUI PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII Șl CORELAREA PRINCIPALILOR INDICATORI 
DE MUNCĂ SI RETRIBUIRE ÎN INDUSTRIA REPUBLI
CANĂ, CONSTRUCTII-MONTAJ SI TRANSPORTURI ÎN 
SEMESTRUL I 1987, COMPARATIV CU SEMESTRUL I 
1986.

A fost subliniat faptul că, deși unele centrale au rea
lizat și depășit acest indicator, planul de creștere a pro
ductivității muncii in industria republicană pe semestrul 
I 1987 nu a fost realizat în întregime. Avind în vedere 
această stare de lucruri, Comitetul Politic Executiv a 
cerut să fie întreprinse acțiuni energice pentru mai 
buna organizare a producției, perfecționarea proceselor 
de fabricație, folosirea judicioasă a timpului de lucru și 
a forței de muncă, aplicarea fermă a acordului global, 
în vederea înfăptuirii integrale a prevederilor de plan, 
a programului de creștere mai accentuată a productivi
tății in toate ramurile și sectoarele de activitate. S-a cerut 
ministerelor ca, pină la 1 septembrie, să elaboreze pro
grame concrete de măsuri pentru îmbunătățirea radicală 
a situației în acest domeniu, pentru recuperarea restan
țelor și realizarea pe fiecare centrală și întreprindere 
in parte a nivelului de productivitate stabilit prin plan.

Comitetul Politic Executiv a examinat, de asemenea, 
RAPORTUL PRIVIND MODUL DE ÎNDEPLINIRE A PLA
NULUI COSTURILOR DE PRODUCȚIE ÎN INDUSTRIA RE
PUBLICANĂ IN SEMESTRUL I 1987, COMPARATIV CU 
SEMESTRUL I 1986.

S-a apreciat că rezultatele obținute în prima jumătate 
a acestui an nu sint pe măsura potențialului tehnic și 
material de care dispune economia națională. Comitetul 
Politic Executiv a subliniat că se impune să se acționeze 
cu mai multă răspundere pentru reducerea cheltuielilor 
materiale și de producție, rentabilizarea tuturor produse
lor, eliminarea pierderilor și creșterea eficienței econo
mice. S-a cerut ministerelor și Comitetului de Stat al Pla
nificării, Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, precum și Birou
lui Executiv al Consiliului de Miniștri, consiliilor de coor
donare pe ramuri să analizeze cu exigență și maximă 
răspundere situația in acest domeniu și să stabilească 
măsuri practice, eficiente, care să ducă la eliminarea tu
turor neajunsurilor care mai există în sectorul cheltuielilor 
materiale, pentru înlăturarea oricăror forme de risipă și 
proastă gospodărire, pentru recuperarea rămînerilor in 
urmă și încadrarea strictă, începind încă din luna sep
tembrie, în costurile de producție planificate.

Comitetul Politic Executiv a analizat, apoi, RAPORTUL 
PRIVIND ASIGURAREA Șl CONTROLUL CALITĂȚII PRO
DUSELOR SI ACTIVITATEA DE METROLOGIE IN TRIMES
TRUL II 1987.

In raport se subliniază că activitatea din acest domeniu 
a fost mai ferm orientată in direcția ridicării continue a 
nivelului tehnic și calitativ al produselor. Astfel, in primul 
semestru al acestui an a crescut ponderea valorică a
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produselor cu parametri tehnico-calitativi superiori, la ni
vel mondial. Totodată, sint relevate o serie de neajun
suri care s-au manifestat în ceea ce privește urmărirea și 
realizarea măsurilor de îmbunătățire permanentă a cali
tății produselor.

Ținind seama de exigențele tot mai mari ce se pun in 
acest domeniu, s-a cerut ministerelor, centralelor și între
prinderilor să acționeze, in continuare, cu toată răspun
derea, pentru respectarea normelor stabilite, a prevede
rilor legale privind calitatea produselor. In mod deosebit 
trebuie să se acorde o atenție sporită organizării contro
lului de calitate pe întregul flux al producției, in toate 
fazele de realizare a produsului, astfel incit să se evite 
orice neajunsuri care pot afecta calitatea produsului final. 
S-a cerut, in acest context, să fie întărită răspunderea 
maistrului, a inginerului, a fiecărui muncitor pe fluxul de 
fabricație, pentru respectarea disciplinei și normelor de 
calitate stabilite, pentru realizarea de produse care să 
corespundă din toate punctele de vedere cerințelor ce se 
pun in domeniul calității produselor, îndeosebi al produc
ției de export. Modul cum se realizează indicatorii de ca
litate va trebui să fie analizat sistematic, săptâminal, ca 
toate colectivele atelierelor, secțiilor, întreprinderilor, luin- 
du-se de îndată măsuri pentru lichidarea oricăror lipsuri 
care s-ar mai manifesta in acest domeniu.

Comitetul Politic Executiv a cerut consiliilor de coordo
nare pe ramură din cadrul guvernului, precum și Inspec
toratului General de Stat pentru Controlul Calității, 
comisiilor de recepție care funcționează în unele 
sectoare să efectueze un control exigent, în vederea livră
rii unor produse de cea mai bună calitate, care să răs
pundă pe deplin tuturor condițiilor prevăzute in contrac
tele încheiate cu beneficiarii interni și externi.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut RAPORTUL PRI
VIND EVOLUȚIA PREȚURILOR Șl TARIFELOR ÎN SEMES
TRUL I 1987. S-a apreciat că atît indicele prețurilor cu 
amănuntul și al tarifelor, cit și al prețurilor produselor 
agricole livrate la fondul de stat s-au situat in limitele 
prevăzute și, in unele cazuri, chiar sub aceste limite. Re
zultatele înregistrate in acest domeniu ilustrează justețea 
măsurilor stabilite de conducerea partidului și statului 
nostru pentru asigurarea stabilității tuturor categoriilor de 
prețuri, relevă, cu putere, caracterul sănătos al economiei 
noastre naționale.

Comitetul Politic Executiv a cerut Comitetului de Stat 
pentru Prețuri, Comitetului de Stat al Planificării, intre
prinderilor, consiliilor populare, organelor financiare să 
ia, in continuare, măsuri pentru asigurarea evoluției pre
țurilor in cadrul limitelor planificate, precum și pentru 
respectarea riguroasă a prevederilor stabilite prin plan 
in ce privește realizarea diferitelor sortimente de produse 
destinate consumului populației.

Comitetul Politic Executiv a analizat RAPORTUL CU 
PRIVIRE LA CONTRACTAREA PRODUCȚIEI Șl A OBIEC
TIVELOR PREVĂZUTE IN PLANUL PE ANUL 1987 IN IN
DUSTRIE Șl INVESTIȚII-CONSTRUCȚII.

Datele prezentate relevă că gradul de acoperire cu 
contracte a planului pe anul 1987 la producția-marfă din 
întreprinderile industriale de stat era, la 1 august 1987, 
superior celui înregistrat la aceeași dată din anul prece
dent. S-a indicat să se ia măsuri neintirziate pentru aco
perirea in totalitate cu contracte a producției-marfă și a 
lucrărilor de construcții-montaj, acordindu-se o atenție 
deosebită producției pentru export.

Comitetul Politic Executiv a examinat RAPORTUL PRI
VIND EFECTIVELE DE BOVINE, PORCINE SI OVINE LA 
SFÎRȘITUL SEMESTRULUI I 1987, COMPARATIV CU ACE
EAȘI PERIOADA A ANULUI 1986.

Pornind de la obiectivele noii revoluții agrare, Comitetul 
Politic Executiv a cerut Ministerului Agriculturii, organe
lor agricole județene, unităților agricole, consiliilor popu
lare să ia măsuri ferme și să prezinte, pină la 20 septem
brie, programe concrete pentru sporirea efectivelor la 
toate speciile, corespunzător prevederilor de plan pe 
1987 și pe întregul cincinal. De asemenea, s-a indicat să 
se acționeze pentru deplina valorificare a bazei materiale 
de care dispune zootehnia, in așa fel incit acest impor
tant sector al agriculturii noastre să contribuie, intr-o 
măsură tot mai însemnată, la aprovizionarea corespun
zătoare a populației cu produse agroalimentare, la sa
tisfacerea altor nevoi ale economiei naționale.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a fost in
format in legătură cu VIZITA OFICIALA EFECTUATA IN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA DE PRIMUL MINIS
TRU AL STATULUI ISRAEL, YITZHAK SHAMIR, in zilele de 
17-20 august 1987.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că intîlnirea și 
convorbirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și pre
mierul Yitzhak Shamir au fost deosebit de utile și con
structive, că ele vor duce la întărirea relațiilor pe diverse 
planuri dintre România și Israel, inscriindu-se, totodată, 
ca o contribuție pozitivă la eforturile de realizare a păcii 
in Orientul Mijlociu și in lume. A fost subliniată semnifi
cația deosebită a faptului că, în cadrul convorbirilor, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și premierul Yitzhak Shamir 
au ajuns la concluzia comună că o soluție militară in re
glementarea problemelor din Orientul Mijlociu nu este 
posibilă și trebuie să se renunțe la o asemenea cale, că 
rezolvarea situației din regiune poate și trebuie să fie 
realizată numai și numai pe cale pașnică, prin tratative.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apreciere mo
dului in care președintele Nicolae Ceaușescu a reafirmat 
poziția consecventă a României privind reglementarea 
globală, pe cale pașnică, prin negocieri, a situației din 
Orientul Mijlociu, pentru organizarea, în acest sens, a 
unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., la care 
să participe toate părțile interesate, inclusiv O.E.P. - ca 
reprezentant unic și legitim al poporului palestinian - și 
Israelul, precum și membrii permanenți ai Consiliului de 
Securitate.

Comitetul Politic Executiv a subliniat importanța apre
cierii făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in timpul 
convorbirilor cu premierul israelian, că in prezent există 
premise favorabile pentru a se ajunge, prin negocieri, la 
o pace trainică și justă in Orientul Mijlociu, că trebuie sâ 
se facă totul pentru a nu se pierde această șansă isto
rică, pentru a se folosi la maximum condițiile existente.

Comitetul Politic Executiv a aprobat pe deplin rezulta
tele intilnirii dintre președintele României și premierul 
israelian și a stabilit măsuri pentru realizarea in viață a 
înțelegerilor convenite, pentru dezvoltarea în continuare 
a relațiilor bilaterale, a conlucrării dintre cele două țări.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de asemenea, 
probleme curente ale activității de partid și de stat.

AUGUST
ANI ER OICI,
ÎNTR-UN TIMP EROIC

Cu gînd înalt de lumină, cu fap
te de hărnicie muncitorească, cu 
larg cuprinzător buchet de înfăp
tuiri socialiste, țara cinstește îm
plinirea a 43 de ani de cind în 
marele hronic al poporului român 
s-o scris, prin eroism și jertfă, în- 
tiia filă a noului timp al patriei - 
ziuo de 23 AUGUST 1944, în care 
s-a declonșat revoluția de elibera
re socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă, organizată, 
condusă și purtată spre biruință de 
Partidul Comunist Român.

Orice aniversare este mai înain
te de toate prilej de bilanț. A- 
cum, la marea sa sărbătoare na
țională, poporul român se înfăți
șează cu realizări și împliniri care 
sint ceo mai strălucită confirmare 
a justeței istoricei opțiuni româ
nești din august 1944. Așa cum au 
năzuit și au visat cei care, pe ba
ricadele revoluției, au luptat să des
chidă făgaș nou istoriei patriei, 
România socialistă este astăzi, în 
anul 43 al noului său ev, socialist, 
o țară puternică, prosperă, înflo
ritoare, liberă și demnă, așa cum, 
în luminoase contururi, i-a crista
lizat imaginea magistrala cuvîntare 
rostită de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la deschiderea 
lucrărilor recentului forurșudemocra- 
tic al educației politice și culturii 
socialiste. O țară puternică prin 
forța economiei sale, prin creșterea 
fără precedent a avuției naționa
le, prin înflorirea plenară a tutu
ror județelor, a tuturor așezărilor 
sale, prin larg cuprinzătoarea o- 
fensivă a modernizării producției și 
perfecționării organizării economi- 
co-sociale, prin continua dezvolta
re a științei, învățămîntului și cul
turii. O țară puternică prin profun
dul democratism al societății, în 
cadrul căreia fiecare om al mun
cii are asigurat accesul direct și 
nemijlocit la conducerea vieții ob
ștești, la elaborarea și înfăptuirea 
strategiilor de dezvoltare economi- 
co-socială : o țară în care deci po
porul își este sieși stăpîn, hotărîn- 
du-și de sine stătător prezentul și 
viitorul. O țară puternică prin sim
țămintele ce animă pe fiecare din
tre fiii săi, simțăminte ce izvorăsc 
din noul lor statut social - ace
la de proprietari, producători și 
beneficiari a tot ceea ce se reali
zează prin munca lor — prin răs
punderile pe care aceștia și le a- 
sumă față de societate, prin con
vingerile civice înalte ce ghidează 
munca și viața lor și care-i de-

revoluționar declanșat atunci, parti
dul a condus poporul spre înfăp
tuirea unor profunde prefaceri în 
societatea românească, spre cu
cerirea puterii politice și făurirea 
societății socialiste. Partidul este 
forța care, în anii edificării noii 
orînduiri, și cu deosebire în peri
oada inaugurată de Congresul al 
IX-leo, a elaborat cutezătoare pro
grame de dezvoltare economico-so- 
cială, menite să descătușeze ma
rile energii creatoare ale națiunii 
noastre, să propulseze țara în 
ritmuri dinamice pe calea progre
sului și civilizației. Partidul este 
forța care a mobilizat și unit în- 
tr-un unic și mare șuvoi toate a- 
ceste energii populare, osigurînd 
înfăptuirea acestor cutezătoare pro
grame, ceea ce a făcut ca Româ
nia să străbată într-un răstimp is
toricește scurt o cale lungă, să 
urce spre culmi altădată abia visa
te, să clădească țara mîndră, pu
ternică, înfloritoare de azi. lată de 
ce, în acest al 43-lea august al 
libertății noastre, o realitate fun
damentală a societății românești o 
constituie unitatea întregului popor 
in jurul eroicului său partid comu
nist, al strălucitului său conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotă- 
rîrea nestrămutată a tuturor oame
nilor muncii din țara noastră de 
a urma neabătut calea arătată de 
partid, adăugind înfăptuirilor de 
pină acum noi și mărețe împliniri 
socialiste.

Aniversările sînt, deopotrivă, pri
lej de retrospectivă, de bilanț, dar 
și ferestre deschise spre viitor. Pri
vind spre anii ce vor urma, de la 
înălțimea celor 43 de trepte urca
te în anii noului timp socialist al 
patriei, privind spre anii ce vin a- 
cum, cind partidul, poporul întreg 
se pregătesc să aducă noi dovezi 
ale faptei muncitoare in întîmpi- 
narea Conferinței Naționale a 
partidului, poporul român este a- 
dînc convins că tot ceea ce își 
propune să realizeze va deveni 
realitate vie. Țara de miine, prin în
făptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al Xlll-lea, va fi mai fru
moasă, mai bogată, mai prosperă, 
pe măsura puterii de creație a po
porului, a marilor imperative și co
mandamente ale vremii, spre binele 
și fericirea întregii noastre națiuni, 
își va înscrie cu demnitate numele 
între națiunile lumii prin măreția 
faptelor sale creatoare, prin noble
țea vocației sale de pace și colabo
rare intre popoare.

termină să dea tot ce au mai bun, 
să pună toate puterile și energii
le lor creatoare în slujba propăși
rii patriei. O țâră puternică prin 
aceea că toți cetățenii săi, fără 
deosebire de naționalitate, sînt și 
se simt membri egali ai aceleiași 
mari și strînș unite familii de 23 
milioane de oameni, a cărei mun
că este însuflețită de același țel, 
călăuzită de aceleași idealuri, slu
jind aceeași măreață cauză — în
florirea și dezvoltarea patriei socia
liste, înălțarea ei in glorie, măre
ție și demnitate. O țară puternică 
prin uriașul său prestigiu interna
țional, pe care și l-a clădit și con
solidat necontenit prin demersuri
le și soluțiile constructive — afla
te mereu în consens cu aspirațiile 
cele mai scumpe ale oamenilor, ale 
popoarelor - date multiplelor pro
bleme ce confruntă omenirea de 
azi, printr-o politică ce urmărește 
consecvent făurirea unei lumi a 
păcii, prieteniei, colaborării și în
țelegerii intre popoare, a echității 
și justiției internaționale.

De la înălțimea celor 43 de trep
te urcate din augustul eroic al de
clanșării glorioasei revoluții române 
privim cu firească mîndrie la dru
mul lung străbătut de atunci, la 
noul și demnul chip al țării de 
azi — mărturie de netăgăduit a 
forței de creație a undi popor liber,- 
singur stăpîn pe soartă și care își 
făurește conștient prezentul și vii
torul.

Aducem, acum, înalt omagiu mi
lioanelor și milioanelor de oameni 
care .alcătuiesc națiunea noastră 
socialistă, care, însuflețiți de adin- 
că dragoste de patrie; urmind cu 
încredere partidul nostru comunist, 
au biruit nu puține obstacole și 
greutăți, au muncit și muncesc cu 
hărnicie, sporind forța economiei 
naționale, înnoind înfățișarea țării, 
asigurînd mersul necontenit înain
te al României, locul demn pe ca- 
re-l ocupă acum in marele bu
chet al statelor suverane ale lumii.

De la înălțimea acelorași 43 de 
trepte îndreptăm prinosul cinstirii 
noastre către Partidul Comunist Ro
mân, care, prin întreaga sa isto
rie glorioasă, prin întreaga sa luptă 
eroică, a probat cu strălucire că 
este ființă din ființa poporului, că 
supremul țel al politicii sale este 
progresul continuu al patriei și al 
fiilor ei, libertatea și demnitatea 
țării. Căci partidul a organizat și 
condus, în august 1944, revoluția de 
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă : asigu- 
rind apoi continuitatea procesului

ft cr3 ii
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CU PRILEJUL ZILEI DE 23 AUGUST

Recepție oferită de C.C. al P.C.R. si Consiliul de Stat
al Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat, vineri sea
ra, la recepția oferită de Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România la Palatul 
din Piața Victoriei, cu prilejul zilei 
de 23 August — sărbătoarea națio
nală a poporului român.

Au luat parte membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai C.C. al P.C.R., membri ai Comi
tetului Central al partidului, ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
membri de partid cu stagiu în 
ilegalitate, participant la revoluția 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din

august 1944, veterani ai războiului 
antihitlerist, conducători ai unor 
organizații de masă și obștești, 
generali, Eroi ai Muncii Socialiste, 
Eroi ai Noii Revoluții Agrare, oa
meni de știință și cultură, șefi ai 
cultelor, ziariști.

Au fost prezenți, de asemenea, 
șefii misiunilor diplomatice acredi
tați la București, atașații militari, 
oaspeți de peste hotare.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
adresate calde felicitări cu prilejul 
sărbătorii naționale a poporului nos
tru de tovarășii din conducerea 
partidului și statului, membri de 
partid cu stagiu în ilegalitate, re
prezentanți ai organizațiilor de masă 
și obștești, ai unor mari colective 
muncitorești, oameni de știință, 
cultură și artă. Au fost transmise,

cu acest prilej, secretarului general 
al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire, ani multi de viață și putere 
de muncă, noi și tot mai mari suc
cese in activitatea de mare răspun
dere ce o desfășoară în fruntea 
partidului și statului, cu dăruire și 
abnegație revoluționară, pentru creș
terea continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor, 
pentru ridicarea României socialiste 
pe noi culmi de civilizație și pro
gres.

Cordiale urări și felicitări au fost 
adresate, de asemenea, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu de șefii misiunilor diplo
matice și oaspeții de peste hotare.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

ENERGIILE CREATOARE ALE TĂRII, 
CHEZĂȘIA VIITORULUI ȚĂRII
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ENERGIILE CREATOARE ALE ȚĂRII, 
CHEZĂȘIA VIITORULUI ȚĂRII

Gînduri și fapte care dau expresie puternicei unități în jurul partidului, al secretarului său general, 
angajării revoluționare de a înfăptui exemplar mărețele programe de dezvoltare a patriei

O zi, o lună și doi ani :
23 AUGUST 1944 - zi ua, luna și anul vic

toriei revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă ; zi, 
lună și an de răscruce în istoria patriei noas
tre, în viața și munca tuturor românilor.

23 AUGUST 1987 — ziua, luna și anul în 
care sărbătorim pentru a 43-a oară această 
victorie ; zi, lună și an care ne află într-o 
frumoasă, impetuoasă și rodnică activitate 
pe drumul permanent ascendent al socialis
mului și comunismului spre care năzuim ca 
popor și ca țară.

Doi ani : 1944 și 1987. Intre ei, o epocă : 
scurtă - din punct de vedere istoric ; eroică 
— prin dăruire și abnegație revoluționară ; 
demnă — prin vigoarea, fervoarea și amploa
rea efortului propriu, bogată in mari împli
niri creatoare sub stindardul partidului, „in 
această perioadă - sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la recentul Congres 
al educației politice și culturii socialiste - 
țara noastră a parcurs mai multe etape de 
dezvoltare - de la societatea burghezo-mo- 
șierească împărțită în clase antagoniste, in 
bogați și săraci, in exploatatori și asupriți, 
la societatea socialistă multilateral dezvol
tată, în care au fost lichidate pentru tot
deauna inegalitățile economice, sociale și 
naționale, exploatarea omului de către om, 
realizîndu-se orînduirea socialistă, care asi
gură deplina egalitate între toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționalitate".

Astăzi, în 1987, anul Conferinței Naționale 
a partidului și al aniversării a 40 de ani de 
la proclamarea Republicii, producția indus
trială a României a crescut de peste 100 de 
ori în comparație cu 1944, producția agricolă 
de circa 6 ori, venitul național de peste 32 
de ori. Cifrele sint impresionante prin ele 
însele și sintetizează în cel mai mare grad 
capacitatea creatoare a clasei muncitoare și 
a țărănimii noastre, a intelectualității, a în
tregului popor ; capacitate pusă în valoare 
în anii construcției socialiste, îndeosebi în 
epoca deschisa de Congresul al IX-lea al 
partidului. Chipul înfloritor de astăzi al țării, 
forța ei economică în necontenită creștere, 
repartizarea judicioasă a forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul patriei, crearea de noi 
ramuri, edificarea uriașelor platforme indus
triale, a mii și mii de unități productive, fața 
mereu înnoită a orașelor și satelor noastre, 
toate acestea — și încă altele, multe I — vor
besc elocvent despre capacitatea și hărni
cia, despre spiritul creator și eforturile eroi
ce ale unui întreg popor.

Succesele obținute în cei 43 de ani de li
bertate și de demnitate, de muncă dăruită 
plenar și exețnplar la îndemnul și sub con
ducerea partidului, sînt de necontestat. Ele 
puteau fi însă și mai mari. N-o spunem pen
tru a le estompa strălucirea vie, palpabilă, 
indiscutabilă tocmai datorită evidenței, ci 
pentru că - așa cum ne învață parti
dul, secretarul său general, tovarășul

Nicolae Ceaușescu — comuniștilor le sînt 
străine automulțumirea, delăsarea, spiritul 
festivist. Efortul propriu, permanent și consis
tent de autodepășire, de perfecționare con
tinuă, spiritul și cutezanța revoluționare, con
vingerea că totdeauna este loc de mai bine 
in toate compartimentele vieții noastre eco
nomice, politice, organizatorice, sociale și 
culturale sint notele definitorii ale noului 
stadiu, superior, de dezvoltare calitativă, de 
ridicare conștientă și evidentă a muncii de 
la caracterul ei extensiv la cel intensiv, izvo- 
rîtor de noi și autentice performanțe. Așa 
cum reiese și din răspunsurile primite în ca
drul anchetei social-politice pe care o pu
blicăm in paginile III—IV ale ziarului nostru, 
în multe locuri din țară sînt dovezi suficiente 
că eforturile de perfecționare permanentă 
sînt înscrise pe o curbă sensibil ascendentă. 
Multe nu înseamnă însă și toate locurile. 
Mai sînt și altele în care realitatea eviden
țiază și unele rămîneri în urmă, în care noile 
transformări se află încă în faza de dezide
rat. Ceea ce unește insă totalitatea opiniilor 
exprimate în fața corespondenților și repor
terilor noștri este ideea-hotărîre că perma
nenta autodepășire nu poate fi transpusă in 
viață decît dovedind un nesecat spirit revo
luționar, decit prin muncă îndîrjită, neobosită 
și neprecupețită.

Sînt convingerile întregului popor. Acum, 
în preziua marii noastre sărbători naționale.

O chemare vibrantă, de la înălțimea 
unei industrii cu un grad ridicat de

înzestrare tehnică, modernă, competitivă
A fost o vreme cind cel mai im

portant lucru pentru noi era acela 
de a face. Nu ne-a fost ușor, dar 
am făcut o industrie puternică, 
modernă și o agricultură socialistă 
in plină dezvoltare. Am făcut să 
înflorească știința și cultura. Am 
făcut să crească in ritmuri impe
tuoase toate ramurile economiei 
noastre naționale, ceea ce, ne.-a 
permis ridicarea neîntreruptă ă ni
velului de trai al întregului popor. 
Datorl'W'COhsecventei și înțeleptei 
politici promovate de partidul nds- 
tru, îndeosebi în perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea, ne-am 
înscris definitiv pe drumul perma
nent ascendent al progresului in 
toate domeniile de activitate.

A face a rămas un imperativ la 
fel de categoric ca totdeauna. Con
tinuarea vastului program de trans
formări revoluționare in patria 
noastră ne obligă insă la mai mult. 
A sosit timpul saltului calitativ, al 
progresului bazat pe laturile in
tensive. A face totul la ni
velul cel mai inalt. a face tot atit 
de bine — ba chiar mai bine ! — 
ca și cei mai buni pe plan mondial 
este acum unul dintre obiectivele 
fundamentale stabilite de Congre
sul al XIII-lea al partidului, 
o însuflețitoare chemare adresa
tă întregului popor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Cum răspundeți acestui îndemn ?
Primul nostru interlocutor este 

din Pașcani (intenționat am ales 
această localitate. Aici, în urmă cu 
43 . de ani. nu rămăsese piatră pe 
piatră. Stau mărturie rindurlle lă
sate de Mihail Sadoveanu : „Arti
leria germană de sub pădure și 
deal, de la Sodomeni. a concentrat 
o canonadă precisă și actul de dis
trugere totală a fost consumat în 
pripă". Un Pașcani distrus total ? 
Care dintre tinerii trăitori în mo
dernul. splendidul actual oraș ar 
putea să creadă ? Ce-i drept, „tre- 
cut-au anii.,."). Si iată ce ne-a 
răspuns Dumitru Ilie, muncitor 
specialist (sculer-matrițer) la 

'I.M.M.R. Pașcani, 53 de ani ; de 
34 de ani lucrează in secția sculă- 
rie. membru al partidului comunist 
din 1958.

— Secția 
rată creierul 
secție de

pentru toate unitățileră de cadre 
industriale nou apărute în perime
trul actualului oraș — directorii 
lor de la noi s-au ridicat. Gum se 
explică ? Oamenii noștri au înțeles 
de la bun început că la timpuri 
noi, la industrie nouă trebuie oa
meni noi, stăpinl pe meserie, pa
sionați ai tehnicii de ultimă oră și, 

. An același timp, comuniști fermi, 
intransigenți, care să ducă mai de
parte făclia spiritului revoluționar.

De la Pașcani la Craiova aproape 
că traversezi țara, insă gindul și 
fapta de mai bine sint aceleași. 
Ne-o confirmă răspunsul ingine
rului loan Zurbău, șeful atelierului 
proiectare tehnologică uzinală al 
fabridl de locomotive 
moderna „Electroputere"

— Lucrez aici de mai 
și pot spune că această 
tate economică s-a 
adevărat în ultimii 20 de ani. Fa
bricația de locomotive s-a diversi
ficat și modernizat. Am trecut de 
la fabricația locomotivei diesel 
electrice de 2100 CP la realizarea 
locomotivelor electrice de 5 100 kW. 
la organizarea fluxurilor tehnolo
gice optime, strict necesare reali
zării unei producții de foarte bună 
calitate în condiții de productivi
tate și eficiență economică ridicate. 
Obținerea acestor succese s-a da-

din ultra- 
a Băniei : 
mulți ani 

mare uni-
dezvoltat cu

torat faptului că aici, prin proce
sul de producție, în climatul de 
înaltă demnitate muncitorească, 
s-au format oameni, atit profesio
nal, cit și moral-politic, cu o con
știință revoluționară, care au con
tribuit și la dezvoltarea altor uni
tăți economice de pe platforma 
„Electroputere". în ultimii ani, 
producția de locomotive s-a mo
dernizat intr-un țlțm caracteristic 
perioadei in care ne aflăm, prin 
introducerea progresului tehnic, 
extinderea mecanizării și automa
tizării proceselor de fabricație, 
prin folosirea pe scară largă a teh
nicii de calcul. S-a proiectat și 
executat o adevărată familie de 
locomotive diesel electrice la care 
s-a utilizat un motor diesel mai 
rapid, fapt ce a permis reducerea 
substanțială a greutății locomotive
lor și consumului de com
bustibil. precum și âbținerea 
unor importante avantaje eco
nomice în exploatare. Este im
portant să arăt că aceste produse 
de mare complexitate s-au realizat 
pe baza concepției proprii. Ca ur
mare a necesităților economiei na
ționale, s-a creat in ultimii ani 
profilul doi al fabricii, care constă 
în realizarea stațiilor de foraj, ma
joritatea destinate exportului, sta
ții de tracțiune metrou, stații de 
tracțiune urbană și altele. La baza

acestor importante realizări ale oa
menilor muncii de la fabrica de 
locomotive au stat în permanență 
indicațiile și orientările date la 
fața locului, prin consultarea noas
tră. a tuturor, de către secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in timpul celor 
10 vizite de lucru efectuate în în
treprinderea „Electroputere". Noile 
noastre produse, Ia care lucrăm 
acum, se caracterizează prin per
formanțe tehnice deosebite, prin- 
tr-un inalt grad de modernizare și 
tipizare, fapt ce va conduce la im
portante economii materiale și de 
energie, atit Ia realizarea lor, cit 
și in exploatare. Obținerea acestor 
rezultate a fost posibilă datorită 
preocupării permanente pentru 
formarea oamenilor, pentru creș
terea pregătirii profesțopale. și.po
litice a întregului colectiv șl a fie
cărui om în parte. Așa cum o cere 
partidul, așa cum 
țele noii etape 
țării.

$i parcă numai 
ce ni s-a spus la 
terlocutor ne-a fost Petru 
directorul fabricii de excavatoare a 
întreprinderii „Progresul" :

— Aici se produceau excavatoare 
și In urmă cu 20 de ani. dar com- 
parindu-le cu cele de astăzi parcă 
nici nu aș îndrăzni să le mai nu
mesc astfel... S-a schimbat enorm 
și fabrica. Pe atunci, adică in urmă 
cu două decenii, cind am citit 
în -Scinteia» că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul unei 
vizite de lucru, a cerut unui colec
tiv muncitoresc din județul Dîmbo
vița ,,să fiți printre cei mai buni 
din Europa", recunosc sincer că 
ideea m-a surprins. Atunci așa 
ceva nu mi se părea posibil. îmi

o impun exigen- 
de dezvoltare a

la Craiova 1 Iată 
Brăila, unde in-

I.al,

noastră este conside- 
uzinei. o adevărată 

prototipuri. Cind am 
venit aici, la fostele ateliere C.F.R., 
acesta reprezenta, ca întotdeau
na de la înființare, locul unde-și 
visa să lucreze fiecare tînăr din 
ținutul Pașcanilor. Pe atunci . — 
fiindcă atelierele C.F.R. erau sin
gura alternativă de a face indus
trie pe meleagurile noastre. Cum 
se făcea, e altă poveste... Ciocanul 
și dalta au fost, decenii la rind, 
însemnele „progresului tehnic". A 
fost, totuși, locul unde făclia tra
diției muncitorești a fost aprinsă 
în urmă cu aproape douăsprezece 
decenii.

Din momentul în care s-a pus 
problema modernizării Întreprin
derilor, I.M.M.R. a fost una din 
unitățile considerate etalon. Toate 
realizările 
vințâ sint 
vizite de 
secretarul 
tovarășul 
prilejul 
secretar general ne-a cerut să fa
cem din această veche citadelă mun
citorească. o unitate modernă. Acum 
folosim mașini de sudat de mare 
productivitate, sub strat de flux, 
pe care singuri ni le-am făcut... 
Folosim și mașini cu comandă nu
merică. întreprinderea se bucură 
de o faimă aparte in ce privește 
zestrea tehnică și umană. Cei ce 
am preluat de la părinții noștri 
tradiția muncitorească a „atelie
relor", lăsăm fiilor noștri o între
prindere în pas cu cerințele cele 
mai noi ale tehnicii. Reconstruite 
și dezvoltate, fostele ateliere sint 
acum o unitate modernă, al cărei 
prestigiu a sporit enorm in anii 
Epocii Nicolae Ceaușescu. Mai 
mult : sintem o veritabilă pepinle-

I.M.M.R. a fost una din
noastre în această pri- 
urmarea 

lucru __
general al partidului,
Nicolae

primei

celor patru 
efectuate de

Ceaușescu. Cu 
vizite; tovarășul

ziceam că îndrăzneala este prea 
mare. Apoi, cu prilejul altor vizite 
de lucru — inclusiv la noi, la 
..Progresul" — am auzit și am în
țeles că ni se cerea tuturor, nu 
numai unora, să fim printre frun
tași. să producem la cel mai inalt 
nivel. Astăzi ? Intrebați-1 pe ori
care dintre muncitorii noștri și 
vă veți convinge că i se pare abso
lut firesc ca excavatoarele cu 
marca «Promex» să le concureze pe 
cele mai bune din lume, dovadă 
că pot fi întilnite pe șantierele 
Europei. Asiei. Africii, Americii 
de Sud... Fiecare am înțeles că 
altfel nu se poate. Mai precis : că 
nu se mai poate...

— Adică ?
— Repet : noi făceam excava

toare și acum 20 de ani. Atit timp 
cit le comparam numai cu ale 
noastre ni se păreau — și chiar 
erau, pentru că făceau treabă — 
bune. Dar a persevera în a te 
compara numai cu tine înseamnă 
să te închistezi, să te condamni la 
stagnare și să te autoexcluzi din 
cursa pentru progres. Aparent 
asta-i... teorie, insă pe plan econo
mic „trage" greu, poate provoca 
pagube imense. Pentru că. să fim 
sinceri, cine e dispus să cumpere 
un excavator — același lucru e va
labil insă pentru oricare alt pro
dus — știind că altul face același 
lucru și mai bine și mal ieftin 7 
Ideea perfecționării, a permanentei 
autodepășiri pe care a lansat-o 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prins viață, a cucerit conștiințele

tuturor. Ceea ce cred că trebuie 
neapărat subliniat : modul in care, 
cu fiecare prilej, secretarul gene
ral al partidului a știut să cultive 
în rîndurile clasei noastre munci
toare sentimentul încrederii în for
țele proprii, felul in care a acțio
nat pentru asigurarea și dezvolta
rea climatului necesar perfecțio
nării permanente, obținerii perfor
manței. pentru stimuiarea ambiției 
creatoare. Numai așa pot fi înțe
lese succesele pe care le-am obți
nut în cinstea zilei de 23 August 
și angajamentele luate...

— Concret.
— începutul acestei luni trebuia 

să ne găsească gata, conform pla
nului, cu 172 excavatoare. Noi am 
produs 214 ! Iar decretul Consiliu
lui de Stat cu privire la creșterea 
cointeresării materiale a oamenilor 
muncii în realizarea producției de 
export a produs o asemenea emu
lație incit, pe 30 septembrie a.c., 
sintem convinși că ne vom onora 
integral, pe întregul an, contrac
tele economice cu partenerii ex
terni. Așa am înțeles noi că tre
buie să ne autodepășim, să ne per
fecționăm continuu...

intr-adevăr, revoluționarul în
demn „să fiți primii in Europa", 
tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a 
rostit pentru prima dată acum 
peste două decenii, in fața munci
torilor de la întreprinderea de uti
la) petrolier din Tîrgoviște. Dar și 
de acolo — ca de altfel din fie
care loc al numeroaselor și fruc
tuoaselor vizite de lucru care au

urmat — secretarul general al 
partidului s-a adresat întregii țări, 
tuturor acelora care trăim și mun
cim în România. „Să fiți primii", 
„să fiți cei mai buni", „vă doresc 
să ocupați un loc fruntaș, dacă se 
poate chiar primul loc" sint che
mări in care am recunoscut de 
fiecare dată vibranta dorință a pri
mului bărbat al țării — exprimată 
clar, cu nestinsă ardoare patriotică 
— de a ne ști fruntași in muncă 
nu numai la noi, ci și in concertul 
popoarelor lumii. Iar la acest în
demn, intr-o superbă unanimitate, 
inimile s-au alăturat inimilor, bra
țele — brațelor, munca — muncii 
și toți ca unul au făcut să rodească 
vetrele de piine șl de forță ale 
României, pe care au transformat-o 
intr-un vast și dinamic șajitier al 
împlinirilor socialiste. Iar acum 
aproape că nu mai miră pe nimeni 
dacă — în condițiile deseori dure 
ale unei concurențe internaționale 
aprige — produsele noastre sint 
căutate și preferate altora, de pro
veniență... tradițională. Este aceas
ta o performanță — una din nenu
măratele care s-au zidit la temelia 
prestigiului permanent ascendent 
al produselor economiei noastre 
din ultimele două decenii. Perfor
manță izvorită in primul rind din 
muncă, ordine și disciplină, din 
inteligență tehnică și dăruire, din 
inițiativă creatoare și perpetuă 
perfecționare, spirit revoluționar și 
devotament al unei întregi clase.

Am numit clasa muncitoare din 
România acestor ani.

Strategia realistă, profund înnoitoare 
a noii revoluții agrare

el.Aflind ceea ce ne-a adus Ia 
loan Milaclu, președintele C.A.P. 
Sard (județul Alba), 
un timp, apoi zice :

— Nici pămîntul 
același, nici țăranul, 
cunoscut o transformare funda
mentală, o schimbare care a pă
truns, ca să spun așa, la simbure, 
la miez. Aceste transformări ale 
pămintului și țăranului se află în 
cea mai strinsă legătură. Noua 
revoluție agrară, al cărei făuritori 
sihtem, în principal, noi, țărapil, 
dispune -
profund

■ mișcare 
însă în ___,__  _____  „„_____
înfăptuim o revoluție care, în fond, 
este o mare școală, iar tabla de 
socoteli — pămîntul. Aici, la Sard, 
lucrăm în pămînt neirigat, in zonă 
colinară, sub poalele munților, și 
aici trebuie să facem ceea ce se 
cere pentru a obține recolte mari. 
Primim sămință de calitate. Dispu
nem de mașini agricole moderne, 
dar de căpătii rămine munca noas
tră. făcută nu oricum, adică nu 
așa cum am preluat-o din trecut, 
ci în alt mod, științific vreau să 
spun. Dacă ajungem la producții 
de peste 5 000 
și peste 6 000 
obținut noi în 
că am ajuns 
încă n-am pus 
în acest an sintem 
dintre florile

se gîndește

nu mai este 
împreună au

de o strategie realistă, 
înnoitoare, care pune în 
forțe nebănuite, existente 
fiecare unitate agricolă.

kg la 
kg la 
acest 
destul 
piciorul pe creastă, 

șl noi una 
buchetului care —

hectar la orz 
griu, cit am 

an, înseamnă 
de sus, dar

să stal după gard la 
că trebuie mereu, zori- 
munceștl în cîmp, să ajuți 
să dea ce-i ceri. Că se

așa cum frumos amintea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
educației politice și culturii socia
liste — ne dă dreptul să vorbim de 
începutul primăverii agriculturii 
românești.

Să nu se înțeleagă cumva că 
acest drum e o horă de duminică. 
Sigur, ne-a vitregit lipsa de ploaie, 
ne mai lovim de greutăți in orga
nizarea muncii, mai există și de
lăsători. în conștiința unora nu 
s-a instalat încă pe.Joc curat ideea 
că nu trebuie să te lași în seama 
altora și 
umbră, 
seară, să 
pămîntul 
poate !

La sute de kilometri distanță, în 
plin Bărăgan ialomițean, coopera
torul Stoica Ciupercă, șeful fermei 
nr. 3 de la C.A.P. „Gheorghe La- 
zăr“, întregește gindul început la 
poale de Apuseni :

— Ploile cele mai bune sint mun
ca noastră, făcută la vreme. Am avut 
parte de un an secetos. Știți cit 
scoteam înainte într-o astfel de 
vară ?

— Cind „înainte" ?
— în urmă cu patru decenii : 

700—800 kg grîu la hectar și 1 200— 
1 500 kg de porumb... Așa, pe vipie, 
cum a fost pină deunăzi, practic 
nu adunam nimic. Am apucat de 
toate, că am 62 de ani. Și totuși, 
în acest an, datorită mecanizării,

chimizării și irigării suprafețelor, 
am reușit aproape 5 000 kg griu 
la hectar și sint condiții să reali
zăm un vagon de porumb la hec
tar. Nu se mai compară cu ce a 
fost. Acum, tractoarele A-l 800 și 
U-650 trag brazdă adincă la peste 
30 cm arătură, pe care altă dată 
nici nu o puteam visa...

Vorbește cu mindrie despre sis
temul de irigații Ialomița—Călmă- 
țui, despre marile vittorii pe care 
omul le-a dobindit 'în lupta cu na
tura? Deși țăran, cu „studii doar 
în cîmp făcute, la coada sapei șl 
la rădăcina plantei",■ și „mîngîind 
lanurile cu privirea", el știe cit 
azotat și fosfor le sînt necesare 
griului și porumbului, florii-soare- 
lui și sfeclei de zahăr,
planta trebuie ajutată cu prașila 
mecanică și cu sapa.
normele de udare. Pentru el, noua 
revoluție agrară înseamnă victoria 
omului, a țăranului asupra naturii, 
o victorie pe care el a știut s-o 
dobindească dind pămintului ceea 
ce natura nu putea să-i ofere, 
smulgînd roade de acolo, de unde 
nu se putea lua nimic.
secetă cum a fost cea din acest 
an, porumbul nu ar fi crescut 
mare de genunchiul omului". 
Stoica Ciupercă.

Ne uitam în lan. Porumbul 
de 2 metri, cu știuleți cit brațul

știe cînd

A învățat

..Pe o

mai 
zice

este

(Continuare în pag. a IlI-a)

Opera de modernizare a Dîmboviței, inițiată și permanent îndru
mată de secretarul general al partidului, a schimbat practic din te
melii cursul apei, acum cu o respirație pură și reflexe limpezi de 
cleștar, pe lungimea celor 10 km ai săi. Dîmbovița reînnăscută este 
traversată de 13 poduri, adevărate lucrări de artă, fiecare cu struc
tura sa distinctă, cu elemente decorative, sugerînd imagini urbane 
monumentale, moderne. Lacul Dîmbovița, cel mai mare lac artificial 
al Capitalei, cpnstruit cu acest prilej, este și furnizorul de apă lim
pede și curată al Dîmboviței, avind o suprafață de luciu de apă de 

peste 200 hectare

Numărul crescînd de pasaje denivelate, ridicate în ultimii ani, din
tre care amintim pe cel mai recent, pasajul Lujerului, reprezintă indis
cutabil investiții de mare importanță publică, a căror funcționalitate 
și utilitate a fost strălucit și deplin confirmată. Degrevînd intersec
țiile aglomerate, noile pasaje rutiere oferă, totodată, prilejul unei 
tratări urbanistice la un nivel arhitectonic superior a zonelor înconju

rătoare

Tonică și reconfortantă este astăzi imaginea plină de tinerețe 
Craiovei. Dezvoltîndu-se armonios, după planuri de sistematizare bine 
concepute și riguros înfăptuite, cetatea Băniei își acordă noile di
mensiuni la exigențele sporite de confort și bunăstare, adăugind an 
de an zestrei lor urbanistice noi cartiere 

invățămint, cultură și
de locuințe, noi edificii de 
sănătate
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Tot ceea ce am realizat în această perioadă istorică scurtă reprezintă rodul 
muncii eroicei noastre clase muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a tuturor cate
goriilor sociale, a întregului popor, care, într-o deplină unitate, sub conducerea 
partidului nostru comunist, înfăptuiesc neabătut politica internă și externă a par
tidului și statului, ce răspunde năzuințelor întregii națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. a ll-a)
voinicului. A crescut din lupta 
omului cu natura. Din apa adusă 
clin Dunăre, de la aproape 100 km 
distanță, din îngrășămintele chi
mice produse la Slobozia ori la 
Turnu Măgurele, poate la Bacău,

„Cu poporul, pentru popor!“
Democrația muncitorească 

revoluționară — uriașă forță 
de progres a societății noastre

Cu prilejul primei adunări a re
prezentanților oamenilor muncii 
de la întreprinderea bucureșteariă 
..23 August", din 15 februarie 1971. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu spu
nea : „Cunosc de mult uzina dv.. 
încă din ilegalitate, cînd am avut 
aici organizația de partid și tine
ret. Cunosc activitatea uzinei și 
din perioada de după eliberare, 
am fost în ultimii ani de cîteva ori 
in unitatea dv. Știu bine capacita
tea și posibilitățile muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, ale în
tregului colectiv. Sînteți un colec
tiv puternic și. destoinic, aveți oa
meni minunați, cum am arătat și 
în alte împrejurări, aș putea spu
ne că o dată ,cu. uzina s-a dezvol
tat și colectivul de muncă, au cres
cut și pregătirea tehnică și con
știința oamenilor muncii din aceas
tă întreprindere".

Au trecut de atunci 16 ani. Au 
fost ani de eforturi susținute, de 
creație și înnoiri permanente, ani 
în care colectivul s-a străduit cu 
toată forța ca să se mențină Ia 
înălțimea aprecierii secretarului 
general al partidului. O confirmă 
tovarășul Valeriu Micu, secretar 
adjunct cu probleme organizatorice 
*1 comitetului de partid :

— Aplicăm neabătut în viață o- 
biectivele și hotăririle din progra
mele de dezvoltare elaborate chiar 
aici, in uzină, sub directa îndru
mare a secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul 

1 Nicolae Ceaușescu,. și aprobate in 
adunările generale , ale întregului 
colectiv. Practic, pe baza acestor 
hotărîri democratioe, revoluționare 

■ putem spune că am așezat produc
ția întregii uzine pe temelii teh
nologice și organizatorice noi, mo
deme. în acest eens, în fiecare sec
ție. în fiecare atelier s-au realizat 
lucruri deosebite pe linia preface
rilor înnoitoare, demonstrind spi
ritul muncitoresc, revoluționai- al 
colectivului. De-a lungul anilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fă
cut în uzina noastră zeci de vizi
te de lucru și a participat la adu
nări generale ale oamenilor mun
cii. Am primit cu aceste prilejuri 
indicații prețioase, dar și critici 
aspre cînd a fost cazul; am pri
mit acel tonifiant îndemn patriotic 
să îndrăznim mai mult, să lucrăm 
mai bine, să atingem performanțe 
mondiale în tot ce producem. Așa 
s-a ajuns ca astăzi produsele cu 

*

*

*

I

*

Considerată una dintre cele moi reprezentative platforme ale in
dustriei noastre petrochimice, Combinatul de la Midia - Năvodari - 
conceput din inițiativa și realizat sub directa îndrumare a secre
tarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu - iși în
tregește cu fiecare an puternicul său potențial productiv, fabricind 
o gamă largă de produse, menite să asigure valorificarea superioară 

a țițeiului

Transformările profunde pe care le-a cunoscut agricultura noastră in 
anii construcției socialiste, și cu deosebire în perioada care a trecut 
de la Congresul la IX-lea al partidului, iși găsesc concretizarea in 
ritmurile înalte de creștere a producției agricole, in realizările pro
cesului impresionant de transformare a naturii, in puternica bază teh- 

nico-materială care s-a dezvoltat cu aportul hotăritor al industriei

Prin finalizarea primului său grup energetic de 50 MW, Centrala 
electrică și de termoficare din Drobeta-Turnu Severin a intrat în 
circuitul marilor unități din sectorul energiei electrice. Construcția 
ei, inițiată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, reflectă pregnant pre
ocuparea statornică a conducerii partidului, a secretarului său ge

neral privind dezvoltarea bazei energetice a țării

Ișalnița. Tirgu Mureș, din hibrizii 
realizați de cercetătorii de la Sta
țiunea Fundulea...

Greu de precizat. pentru că 
noua revoluție agrară — inițiată 
șt condusă ele partid, personal de 
către secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu '— are 

marca „FAJIR" să fie cunoscute 
in 40 de țări de pe toate continen
tele. 1987 reprezintă pentru noi a- 
nul unei producții diverse și com
plexe. Datorită orientărilor secre
tarului general al partidului am 
învățat și învățăm în continuare 
cum să conducem, cum să acționăm 
în tripla noastră calitate de pro
ducători, proprietari și beneficiari 
— pentru a deschide cîmp liber 
inițiativelor, ideilor. accelerării 
progresului tehnic. Mă refer . la 
școala democrației muncitorești 
revoluționare. Aici, la noi. pen
tru prima dată in Româ
nia, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-a' instituțio- 
nalizat adunarea oamenilor muncii 
ca for suprem de conducere al 
întreprinderii și a fost ales pri
mul consiliu al oamenilor 
muncii. Ulterior, aceste forme ale 
autoconducerii și autogestiunii 
muncitorești, verificate la noi. au 
fost extinse în toată economia 
țării. Ceea ce reprezintă pentru 
noi un motiv de mindrie munci
torească. revoluționară.

Sînt nenumărați oamenii muncii 
din România care pot spune cu 
mina pe inimă astfel de cuvinte :

— în repetate rînduri am avut 
prilejul să-l primim aici, la locul 
nostru de muncă (și sînt numite 
uzinele. întreprinderile, platfor
mele industriale, șantierele, labora
toarele, instituțiile de cultură si 
de învățămint. cooperativele agri- 
•oole de products a...), ca oaspete de 
mare cinste, pe iubitul nostru con
ducător. pe omul care promovează 
cu pasiune revoluționară; consec
vent. ideea-forțâ că „socialismul 
se clădește cu poporul, pentru 
popor“. trăind puternic, cu toții', 
bucuria de a-i înfățișa roadele 
muncii noastre...

Dintre milioanele de astfel de 
posibile declarații am ales-o pe 
aceea a lui Mircea Suba de la 
mina Lupeni, un bărbat care toc
mai a ieșit „in penzie“ și care 
știe' aproape totul despre Valea 
Jiului. Și știe pentru că tatăl lui 
a fost miner ; pentru că unchiul 
lui a fost tot miner ; pentru că și 
fratele lui a lucrat in mină pină 
la pensionare ; pentru că și suro
rile lui, cindva,' au lucrat în mină ; 
el insuși a intrat in subteran ca 
încărcător cu lopata, dar ' acum 
poate să spună : 

in întreaga țară multi aliați. Tn 
primul rind un altfel de țăran : in
struit, muncitor, iubitor de pămînt 
cum n-a fost nicicînd. Și o teh
nică și o știință pe măsură. Și o 
voință de mai mult și mai bine 
care numai aici, pe plaiurile Miori
ței, poate fi înțeleasă cu adevărat.

— Aici, la fața locului. împreună 
cu minerii a hotărit secretarul ge
neral al partidului deschiderea de 
noi mine și orizonturi, strategia 
mecanizării și modernizării minelor 
de ne Vale. Și tot aici, printr-o 
largă consultare, s-a stabilit viito
rul așezărilor noastre. După fie
care vizită de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Valea Jiului a 
înflorit și mai mult...'

De ce — dintre multe alte ase
mănătoare declarații făcute nouă 
de alți oameni, in alte locuri — 
am ales-o pe cea a lui Mircea 
Suba ? Pentru că ea contrastează 
fantastic cu următoarea notă pe 
care am întîlnit-o in numărul 78 
din 1944 al ziarului „Scinteia". 
Cităm : „Un miner bătrin din Pe- 
trila spune că lucrează în subteran 
de 27 de ani. dar că n-a văzut 
călcind pe acolo picior de minis
tru".

Tn fond, ce să fi căutat acolo 
vreunul dintre demnitarii acelor 
timpuri, măturați de pe scena is
toriei de actul revoluționar pe 
care-1 aniversăm mîine ? Intere
sele acelora erau cu totul altele, 
strins legate de ale afaceriștilor 
din consiliile de administrație. 
Consultarea maselor largi — dar 
mai ales a clasei muncitoare — 
constituie o realitate revoluționară 
proprie doar orînduirii noastre so
cialiste, devenind metodă de lucru 
mai ales după Congresul al IX-lea 
al partidului, datorită concepției si 
spiritului imprimat în întreaga 
viață politică și socială de tovarășul 
Nicolae- Ceaușescu. Și afirmăm 
fără teama de a greși : crearea 
sistemului democrației noastre 
muncitorești revoluționare este o 
ctitorie a ultimelor două decenii, 
cu nimic mai prejos decit cele care 
vor purta peste secole faima Epocii 
pe care cu mindrie o numim cu nu
mele de Ceaușescu : Canalul Dună- 
re-Marea Neagră. Transfăgărășanul, 
metroul bucureștean. noua albie a 
Dîmboviței... Repetăm : cu nimic 
mai prejos. Ba chiar mai presus !, 
pentru că relația dintre ele este 
ca de la cauză la efect, democrația 
noastră dovedindu-se a fi o uriașă 
forță de progres a societății so- 
cialiște. Iar faptul că baza acestui 
sistem revoluționar a fost expe
rimentată și instituționalizată pen
tru prima dată în întreprinderea 
,.23 August" — uzina cu nume de 
simbol — nu vi se pare semnifi
cativ ?

Istoria o fac oamenii!
Iar cel mai important fapt istoric 

este perfecționarea omului
Firește, cel la care ne gindim că 

ar fi capabil de asemenea perfor
manță este omul nou. Apare el de 
la sine ?

Deloc întimplător. la recentul 
Congres- al- educației politice și cul
turii socialiste. 
Nicolae Ceaușescu 
întreaga activitate 
tivă și culturală de 
lui nou trebuie să

tovarășul 
sublinia : „în 
politico-educa- 

formare a omu- 
pornim de la

dezvoltarea dragostei pentru mun
că — factorul primordial al dezvol
tării omenirii și. îndeosebi, al for
mării omului !“

Cum și cind trebuie sădit acest 
nobil sentiment ? Iată opinia Ana
lei Buftea, 49 de ani. femeie din 
Ieud (Maramureș), care a dat viată 
la 16 coconi : „leudenii au fost 
totdeauna oameni liberi, n-au avut 
niciodată suflete de slugă. Am casă 
mare și frumoasă, Ion (bărbatul ei
— n.n.) muncește, sintem sănătoși. 
Să știți că noi am rămas drepți și 
pentru că am știut apăra neamul 
cu numărul, cu lucrul, cu arma, cu 
condeiul. Asta a fost voința noastră 
totdeauna...".

De unde această voință ? Din 
moși-strămoși, din educația făcută 
în familie. în școală. în colectivi
tate... Dar mai ales în familie ! 
Coconii învață să ia viața așa cum 
iau dealul sau muntele'de lîngă 
casă — pieptiș, adică. Nimeni nu-i 
spune coconului „hai să te educ 
prin muncă, pentru muncă". Cind 
învață să se tină bine pe picioare, 
coconii sînt luați la cosit. Dar nu 
numai ca să privească. Obligația 
coconului luat Ia coasă de tată si 
de frații mai mari este să aducă 
chiar lingă cosaș. acolo unde a 
ajuns, chiar dacă-i la capătul po
ienii de pe versant, ulciorul cu 
apă. Așa se face că la 10—12 ani 
coconul din Ieud stăpinește Ia fel 
de bine și coasa, și carul, și sapa, 
pe lîngă faptul că știe ingriji și 
mulge băla,' vaca... '

După cum fata știe să facă mîn- 
care — e învățată și obligată să 
facă. Și-i lăsată să facă Singură — 
pentru toți ai casei. Unei, fete din 
Ieud nu i se permite să se mărite 
dacă nu are — făcute de mîna ei !
— tot ceea ce trebuie ca să-și „îm
brace" viitoarea casă. Și bineînțeles 
că nu le decorează nimeni pentru 
asta. Și nici nu sînt scutite — ca și 
băieții, de altfel — de învățătură, 
leudenii nu-și scapă coconii de sub 
ochi o viață, țin tare mult ca- ei să 
învețe...

Și învață, într-adevăr. Pe unde 
se duc și dau examen de admitere 
ocupă tot locurile din fruntea liste
lor. deși neam de neamul lor n-au 
luat... meditații. Au încredere in 
cuvintul învățătorului și profesoru
lui din comună’, care le spune : 
„Faci păcat mare dacă pe. Dumitru 
(ori pe Vasile, ori pe Ilie, ori Ioana 

ori Măriuța. că la Ieud nimeni n-a 
îndrăznit pină acum să-și boteze 
copiii Johny. ori Consuella, ori 
Ginna... — n.n.) nu-1 ajuți să mear
gă la școală mai departe". Și ieu- 
deanul il ajută, dar tot in felul lui. 
adică punîndu-1 la treabă ca și mai 
înainte, numai că în perioada soro
cită examenelor ii pune la git 
straița cu cele de trebuință si-i 
zice : „Du-te, da' să știi că nu te 
scap din ochi". Și se tine de cuvînt. 
Cum ? Găsește el mijloacele...

— Este o plăcere să lucrezi cu ti
neri prbveniți din asemenea fa
milii — ne spunea la Brașov pro
fesorul Nicolae Popescu, directorul 
educativ al liceului care oficial se 
numește „Steagul roșu", dar care 
a fost supranumit și „orașul tine
reții". ori „poiana meseriilor". Ex
plicația o aflăm din aceeași sursă : 
Trăiesc și învață aici peste 1 200 de 
elevi, iar dotările sînt cele ale 
unui oraș-oraș : străzi și alei largi, 
asfaltate, 8 blocuri dormitor, un 
bloc sanitar, o cantină, o sală de 
sport, corpuri de clădiri cu 30 săli 
de clasă. 9 laboratoare, 12 cabinete 
profesionale. 7 ateliere de produc
ție, club, bibliotecă (56 000 de vo
lume)...

Continuăm să notăm :
— Tot ceea ce vedeți aici costă 

nu mai puțin de 47 de milioane de 
lei. De Ia înființare și pină acum 
au absolvit aproape 30 000 de mun
citori. tehnicieni și maiștri — ceea 
ce înseamnă populația unui oraș 
cum ar fi, de pildă, Cîmpina... Du
pă vizita la noi a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în 1971, și ca 
urmare a indicațiilor primite atunci 
au fost construite noi ateliere de 
producție, un nou corp de școală, 
iar pentru calitatea celor pe care-i 
pregătim unitatea a fost distinsă 
cu ..Ordinul Muncii" clasa I.

Informațiile pe care ni le furni
za interlocutorul sînt riguros exac
te, dar. th timp ce notam, ne gîn- 
deam că semnificația spuselor sale 

. este de fapt mult mai largă : ceea 
ce ne prezenta aici, in „poiana me
seriilor", nu este altceva decit ro
dul unei politici pe care, imediat 
după 23 August 1944, partidul co
munist a promovat-o cu consec
vență. Și nu numai aici, lingă uzina 
de autocamioane, ci și la „Trac
torul". Și bineînțeles că nu numai 
la Brașov, ci in întreaga tară. Dez
voltarea fără precedent a industriei 
noastre, a tuturor ramurilor sale — 
mai. ales după Congresul al IX-lea 
al partidului r— a făcut necesară 
crearea a nenumărate astfel de 
„orășele" ale meseriilor, veritabile 
pepiniere umane, locuri în care ti
nerii învață să devină clasă mun
citoare. în anul 43 al libertății 
noastre aproape că nu există plat
formă industrială mai importantă 
alături de care — și in care — să 

nu intilnești impozante și impor
tante construcții școlare, dotate cu 
laboratoare, cabinete și ateliere în 
care se pregătesc, sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, de tineret 
și a cadrelor didactice cu înaltă 
calificare, zeci, sute de mii de 
tineri. Majoritatea covirșitoare a 
„uzinelor de învățămint" au fost 
ridicate ca urmare a indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu cu prilejul vizite
lor de lucru în aproape toate loca
litățile țării. „Orașul tinereții" din 
Brașov este doar un exemplu, prin
tre multe altele, despre ceea ce în
seamnă la noi — nu în vorbe, ci în 
fapte, în practica de zi cu zi — 
dreptul la învățătură, la pregătirea 
profesională temeinică. Fonduri de 
miliarde de lei au fost și sînt în
vestite și pentru ca generații după 
generații să poată deprinde, la cote 
de exigență mereu sporite, profe
siile pe care-și vor întemeia viața.

— Ce ajung tinerii care învață 
în astfel de locuri ? — l-am întrebat 
pe Traian Coman, ajustor pe Șan
tierul naval Galați. Ne-a răspuns :

— în primul rind devin meseriași 
de nădejde, muncitori cu solide cu
noștințe teoretice și practice, re
ceptivi la nou. oameni care sint 
capabili de performanțe, tehnice 
deosebite. După cum este cunoscut, 
îndeosebi după Congresul al IX-lea 
al partidului, și șantierul nostru — 
asemenea întregii țări — a bene
ficiat de o etapă de intense mo
dernizări, de transformări înnoi
toare a proceselor de producție, a 
muncii noastre. Implicit, s-a trans
format omul de bază, muncitorul. 
Sarcina trasată de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a înfăptui 
programul prioritar de construcții 
navale, de a construi noi și noi ti
puri de nave, la nivelul perfor
manțelor mondiale, gradul ridicat 
de complexitate a numeroaselor ti
puri . de vase executate de șan
tier în această perioadă — toate a- 
cestea au determinat perfecționa
rea oamenilor. Nu numai a muncii 
10f, ci și a caracterelor, formarea 
și consolidarea spiritului revolu
ționar, de inițiativă, stimularea 
gindirii creatoare, atragerea lor la 
promovarea noului în tot ce între
prindem. în această perioadă șan
tierul a primit și a educat foarte 
mulți tineri. Educația prin și pen
tru muncă a celor mai noi anga
jați nu a rămas un simplu concept, 
ci s-a transformat în realitate con
cretă. Pentru că toț ceea ce am 
realizat in acești, ani poartă și am
prenta muncii tinerilor, educați și 
formați în cultul muncii socialiste 
de către comuniștii din șantier, de 
către întregul colectiv de oameni 
ai muncii de aici. Concepem per

fecționarea — nu doar a cunoștin- 
țeio-r profesionale, ci și a celor 
morale — drept un proces con
tinuu, neîntrerupt. Dacă activitatea 
de perfecționare a pregătirii pro
fesionale are un calendar bine sta
bilit; cea de perfecționare a trăsă
turilor morale se realizează prin 
căi diverse. O discuție bărbătească 
pe marginea unui fapt de viață se 
adaugă dezbaterilor din adunările 
generale de partid sau ale celor de 
grupă sindicală. Ori unei atențio
nări făcute la gazeta satirică. Sau 
unei evidențieri la panoul de onoa
re al secției. Mulți tineri muncitori 
sint înscriși la cursurile serale ala 
liceelor, școlilor de. maiștri, ale fa
cultăților. Universitatea gălățea- 
nă este și ea o ctitorie a Epocii 
Nicolae Ceaușescu. Ne perfecțio
năm viața și activitatea în procesul 
muncii, căutînd să fim la înălțimea 
sarcinilor, a cerințelor vremii 
noastre socialiste. Chemările și re
comandările secretarului general al 
partidului privind formarea omu
lui nou constituie îndemnuri de a 
transpune in viață, cit mai repede, 
sarcina trasată prin Programul 
partidului de a deveni constructori 
ai propriilor noastre.conștiințe, oa
meni demni de măreața epocă pe 
care O:’ trăim.

Multiplicați afirmațiile de mai 
sus cu numărul acelora care pot 
spune astfel de lucruri. Veți obține 
o impresionantă imagine a ceea ce 
înseamnă noua condiție a omului 
muncii in România socialistă. Care 
fi ea, această condiție, este și tre
buie să fie considerată ca o ctitorie 
a epocii noastre. Ce-i drept, este o 
ctitorie de un fel deosebit, dar cu 
atit mai importantă. Niciodată ca 
acum nu li s-au oferit oamenilor 
aiîtea posibilități de a se perfec
ționa, de a-și afirma si dezvolta 
multilateral personalitatea. Iar a- 
ceasta se datorează în primul rind 
condițiilor create de partid pentru 
ca întregul nostru tineret. întreaga 
populație a țării să poată învăța. 
Statisticile atestă că ne situăm 
printre țările cu cel mal înalt grad 
de ocupare a populației. iar ponde
rea muncitorilor calificați în tota
lul muncitorilor este de Să la sută.

Toate acestea dovedesc, cu forța 
de necontestat a faptelor de viață, 
că ne aflăm pe drumul cel bun și 
în ceea ce privește educarea omu
lui nou, de departe cea mai difici
lă — dar și cea mai frumoasă ! — 
construcție, a acesțg^.api luminoși. 
Înseamnă oare că numai avem 
nimic de făcut în această direcție ? 
l-am întrebat la Tirgu Mureș pe 
sociologul Florin Cîofea, vicepre
ședinte al comitetului județean de 
cultură și educație socialistă. Iată 
răspunsul său :

■ — Avem realizări notabile, dar 
e încă puțin in raport cu ceea ce 
dorim să facem, cu idealul omului 
nou spre a cărui desăvirșire tin
dem permanent. La cel de-al III- 
lea Congres al educației poli
tice și culturii socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Tre
buie să spunem însă deschis că în 
domeniul ideologic, al educației și 
culturii s-a ajuns La o anumită ră- 
mînere în urmă fată de dezvoltarea 
rapidă și puternică a bazei mate
riale. Pornind de la aceasta, este 
necesar să acționăm cu toată fer
mitatea pentru lichidarea acestei 
rămîneri in urmă și realizarea 
unei concordanțe cit mai depline 
între aceste două laturi fundamen
tale ale dezvoltării societății so
cialiste".

De aici, apelul la cultivarea de 
către toți factorii educativi — înce- 
pînd cu familia, școala, mass 
media etc. — a dragostei pentru 
rrîuncă. Munca, in concepția .con
ducătorului partidului nostru, este 
principala formă de educație și 
integrare socială, uriașul laborator 
in care, prin care și pentru care se 
modelează personalitatea. Ca atare; 
însăși conștiința, virtuțile sale re
voluționare, creativitatea și sensul 
său fundamental se întemeiază pe 
muncă. Prin munca ce se călăuzește 
de o conștiință revoluționară, pa
triotică ; de o conștiință politică și 
civico-morală pe măsura idealului 
pe care-1 propune și împlinește 
socialismul.

Prin mesajul său umanist, prin 
finalitatea sa revoluționară, cuvîn- 
tarea secretarului general al parti
dului la recentul forum al educa
ției politice și culturii socialiste 
constituie pentru toți activiștii p<« 
acest tărîm flacăra vie ce ii 
călăuzește in tot ceea ce sint che
mați să întreprindă pentru a răs
punde plenar noilor exigente. Iar 
angajamentul nostru este acela de 
a face totul' pentru a raporta cu 
conștiința responsabilității politice, 
patriotice că ne-am îndeplinit mi
siunea nobilă de formare a celui 
mai înalt produs al naturii — 
omul.

Privim (ara in lumina sărbăto
rii din august aniversar ți-i ad
mirăm ctitoriile. Și este o min
drie să putem afirma că întrea
ga noastră dezvoltare, mai ales 
in ultimii 22 de ani, a fost că
lăuzită de un insuflețitor indemn 
patriotic - indemnul la perfec
ționare, la autodepășire, la 
competitivitate, la înaltă efici
ență. In primul rind : indemnul 
la crearea omului nou.

Urmindu-I, ne-am construit o 
țară : liberă, puternică, moder
nă. Urmindu-I, ne-am cucerit un 
loc demn intre națiunile lumii. 
Urmindu-I, ne-am ctitorit o epo
că : EPOCA CEAUȘESCU - cea 
mai bogată in impliniri din în
treaga noastră istorie.

Mircea BUNEA
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii"
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Puternic stimulent pentru realizarea si depășirea producției de export
Dc la începutul lunii august. în toate între

prinderile care participă la realizarea sarcini
lor de export se aplică prevederile Decretului 
Consiliului de Stat privind unele măsuri pen
tru creșterea cointeresării materiale a oameni
lor muncii, a întreprinderilor, in realizarea 
producției pentru export si a exportului.

Sint prevederi mobilizatoare, deosebit de sti; 
mulative. menite să asigure sporirea simțului 
de răspundere, a ordinii si disciplinei in pro
ducție. pentru realizarea exemplară — la ter
menele si in condițiile de calitate prevăzute — 
a tuturor contractelor cu partenerii externi.

Important este insă ca. pornind de la preve
derile stimulative ale decretului. în fiecare în

treprindere să fie asigurate toate condițiile teh- 
nico-organizatorice pentru îndeplinirea integra
lă. ritmică si la înalt nivel calitativ a sarcini
lor de export — direct si indirect —. asigurind 
pe această cale sporirea substanțială a încasă
rilor valutare ale tării si a prestigiului de care 
se bucură produsele românești pe piața inter
națională.

REȚINEȚI ACESTE AVANTAJE!
->->

Răspunsul colectivului: planul depășit!
Prin aplicarea Decretului Consi

liului de Stat privind unele mă
suri pentru creșterea cointeresării 
materiale a oamenilor muncii, a 
întreprinderilor la realizarea pro
ducției de export și a expertului, 
intrat în vigoare de la 1 august, 
oamenii muncii de la întreprinde
rea dc ferite Urziceni sint pe de
plin conștienți că prin onorarea 
exemplară a comenzilor destinate 
partenerilor de peste hotare, 
timp și în condiții de calitate 
perioară, contribuie implicit 
sporirea propriilor ciștiguri.

„Exportul. este indicatorul 
mai concludent, care exprimă 
mai bine și pune in lumină ade
văratul potențial creator al colec
tivului nostru — spune inginerul 
Aurel Ghiu, directorul întreprinde
rii. Producția de export este or
ganizată la noi pe secții, ateliere, 
formații de lucru, pină la nivelul 
fiecărui om al muncii, fiecare fiind 
mobilizat in utilizarea capacităților 
de producție, respectarea tehnolo
giilor de fabricație, a ordinii și dis
ciplinei. condiții care asigură rea
lizarea șl depășirea producției 
destinate partenerilor externi. Pe 
8 luni ale acestui an, deși ne aflăm 
la 21 august, planul de export a 
fost realizat și depășit cu 2 la sută.

la 
su

la

cel 
cel

avind condiții și posibilități reale 
de livrare suplimentară pină la 
sfirșitul anului a unor produse din 
ferite in valoare de peste 2 mili
oane lei. Menționez faptul că uni
tatea noastră livrează o mare can
titate de produse in mai multe țâri, 
printre care Italia, R.F. Germania, 
R.P.D. Coreeană, China, Ungaria, 
Polonia, Turcia, fiind in competiție 
directă cu firme cu tradiție. Ne 
mindrim cu faptul că 90 la sută 
din producția întreprinderii de fe
rite Urziceni este la nivel mon
dial. în prezent, pregătim diversi
ficarea prototipurilor de circuite 
magnetice, utilizate în medicină, 
agricultură, proiectare etc.

Secția de bază a unității care 
realizează producția de export este 
secția de ferite, în care fiecare om 
al muncii este convins că prin 
aplicarea recentului decret privind 
unele măsuri pentru creșterea co
interesării materiale în realizarea 
exportului, vor fi eliminate defi
ciențele de ordin subiectiv in apre
cierea muncii prestate. Noile cri
terii sint clare, ele fiind un sti
mulent binevenit pentru fiecare 
din cei care participă la realizarea 
activității de export. Stimulentul 
material va fi cuprins între 150 și 
250 lei lunar pe persoană. (Mihai 
Vișoiu).

Bună organizare în
Oamenii muncii de la Combina

tul de prelucrare a lemnului din 
Suceava au obținut în ultima pe
rioadă rezultate bune în îndepli
nirea planului la export. Pentru 
aceasta, a fost mult diversificată 
producția și au fost oferite parte
nerilor străini numai produse de 
cea mai bună calitate, care au fost' 
livrate ritmic, la termen șis chiar 
înainte de termen. Stimulați de 
prevederile recentului Decret al 
Consiliului de Stat, animați de 
hotărîrea fermă de a întimpina 
marea noastră sărbătoare națională 
cu mari succese in întrecerea so
cialistă, lucrătorii combinatului 
sucevean au atins, în cele două 
decade care au trecut din luna 
august, cele mai înalte ritmuri de 
producție. Față de un plan la 
export de 8 milioane lei, ei au 
realizat, in perioada 1—20 august, 
12 milioane lei. Practic, și-au în
deplinit deja planul la export pe

secții specializate
întreaga lună. Pînă la 31 august 
vor mai livra produse în valoare 
de 5 milioane lei. Un aport deose-

- bit la obținerea acestui spor de 
producție îl au muncitorii și sng- 
cialiștii de la secția de mobilă, 
care lucrează in totalitate pentru 
export, pe relația devize con
vertibile, precum și cei de la sec
țiile PFL, placaj și panel. Pentru 
îndeplinirea sarcinilor la export pe- 
luna august, oamenii muncii care 
lucrează pentru export vor benefi
cia de importante adaosuri, potrivit 
prevederilor Decretului Consiliului 
de Stat. De exemplu, se estimează 
că muncitorul tîmplar Constantin 
Filote va primi suplimentar 169 
lei. La nivelul secției de mobilă, 
veniturile suplimentare pe care le 
vor obține lucrătorii pentru reali
zarea planului la export pe luna 
august vor fi de 173 000 Iei. (Sava 
Bcjinariu).

© Potrivit DECRETULUI CONSILIULUI 
DE STAT, pentru îndeplinirea integrală a 
producției pentru export si a exportului 
- IMPORTANTE CISTIGURI SUPLIMENTA
RE SUB FORMA DE ADAOS LUNAR LA

Sarcinile pe luna august
îndeplinite în primele două decade

Ziua de 23 August, sărbătoarea 
noastră națională, este întîmpinată 
de colectivul întreprinderii „Hidro
mecanica" din Brașov cu rezul
tate dintre cele mai prestigioase în 
realizarea producției la export și 
onorarea comenzilor partenerilor 
externi.
exemplu este faptul că planul la 
exportul direct pe luna august a 
fost îndeplinit în primele două 
decade ale lunii. în această perioa
dă colectivul întreprinderii a de
pus mari eforturi, soldate cu bune 
rezultate, pentru finalizarea unor 
comenzi și onorarea lor cu un 
avans de două-trei luni. în plus, 
datorită acelorași susținute eforturi, 
colectivul întreprinderii a reușit 
să-și onoreze două importante co
menzi pe relația devize converti
bile care nu erau prinse în planul 
acestui an. Demn de relevat este 
și faptul că în același interval în
treprinderea și-a onorat integral și 
comenzile scadente pentru expor
tul Indirect, rrconstînd în turbo- 
guflante. transmisii hidromecanice, 
echipamente pentru instalațiile 
petroliere etc. Cu realizările acestei 
luni valoarea produselor livrate 
peste prevederile de plan ale pri
melor 8 luni la export se va ri
dica la circa 28 milioane lei. 
Alături de munca responsabilă pli
nă de dăruire a întregului colectiv, 
dar mai cu seamă a secției a 
doua, care concentrează circa 90 la 
sută din comenzile de export, la 
obținerea acestor rezultate au mai 
contribuit următorii factori : lan-

Cel mai concludent

sarea cu prioritate in fabricație a 
comenzilor la export si urmărirea 
minuțioasă pe .bază de grafice a 
fiecărei comenzi și reper pe zile, 
secții și formații de lucru, încre
dințarea operațiilor și produselor 
cu grad ridicat de complexitate 
celor mai bine pregătiți muncitori, 
raționalizarea unor fluxuri tehno
logice etc. (Nicolae Mocanii).

În funcție de contribuția concretă a fiecăruia
Cl nd este 

sarcinilor la 
județ sau de 
ansamblul 
contribuția fiecărei unități, indife
rent de mărime, 
sarcinile ce-i revin, 
portantă deosebită, 
configurat recent și 
derea forestieră de 
transport din Miercurea Ciuc. De la 
începutul anului și pină acum pro
ducția pentru export a unității a 
fost depășită cu 27 milioane lei. 
Puternic stimulat de prevederile 
Decretului Consiliului de Stat, 
colectivul unității a reușit ca, in 
cele două decade care au trecut din 
luna august, să asigure 
suplimentară a circa 
cherestea rășinoase și 
mic mobilier în valoare 
37 mii dolari. Printre 
care au condus la obținerea acestor 
succese se numără optimizarea pro
ceselor tehnologice de exploatare.

vorba de realizarea 
export, Ia nivel de 
ramură, precum și pe 
economiei naționale.

indiferent de 
capătă o im- 

Un adevăr 
de întreprin- 
exploatare si

livrarea 
12 000 mc 
piese de 
de peste 
măsurile

arondarea parchetelor la depozitele 
finale cele mai apropiate, reorga
nizarea fluxurilor tehnologice la 
unitățile de prelucrare.

Tovarășul Pataki Emeric, direc
torul întreprinderii, ne-a făcut 
următorul calcul :

Intrucit, potrivit preliminărilor, 
planul la producția de export și 
exportul pe luna august vor fi în
deplinite integral, pe ambele rela
ții, și se va asigura și o anumită 
depășire pe relația devize conver
tibile, aplicîndu-se 
Decretului 
nr. 185/1987, 
de un 
re de 
pe un 
reveni 
peste 65 lei.

Sînt stimulente materiale impor
tante care vor mobiliza și mai in
tens colectivul intreprinderii pen
tru amplificarea bunelor rezultate 
de pină acum. (Nicolae Șandru).

prevederile
Consiliului de Stat 
se va putea beneficia 
la fondul dc retribui- 
196 000 lei. In medie

adaos 
circa 
lucrător in această lună va 
un venit suplimentar de

■ «ii

NUMAI PRODUSE DE CEA MAI BUNA CALITATE
în aceste zile, colectivul de oameni ai muncii de 

la Filatura de bumbac din Slobozia acționează eu 
fermitate pentru îndeplinirea integrală, la un ni
vel calitativ superior, a sarcinilor privind produc
ția pentru export. ..Puternic stimulați de preve
derile Decretului Consiliului de Stat, ne preocu
păm de executarea în cele mai bune condiții a 
obligațiilor fată de partenerii noștri, cu atît mai 
mult cu cit 90 la sută din produsele noastre sint 
destinate exportului indirect — ne spune Tudorița 
Panca. inginer-șef al unității. Din acest punct de

vedere ne-am tenorat la1 termen toate contracte
le". Astfel, principalii beneficiari ai firelor car- 
date din bumbac fabricate aici — întreprinderile 
textile din Fetești. Timișoara. București. Giurgiu, 
Calafat s.a. — au primit materie primă de cea mai 
bună calitate. în secția mașini de filat cu inele 
— în imagine — maistrul Alexandru Nicolae și fi
latoarele Costela Ticu și Rita Moise urmăresc buna 
desfășurare a procesului de producție. (Eugen 
Dicbiseanu).

RETRIBUȚIA AFERENTA PRODUCȚIEI PEN
TRU EXPORT PREVĂZUTE IN PLAN Șl IN 
CONTRACTUL DE ACORD GLOBAL PEN
TRU LUNA RESPECTIVA :

la îndeplinirea exportului 
pe relația devize convertibile

la îndeplinirea exportului 
pe relația cliring țări socialiste

UN EXEMPLU SIMPLU, CONCLUDENT
Prevederile Decretului Consiliului 

de Stat se aplică, deopotrivă, in 
unitățile care au export direct și 
export indirect. Concret, adaosul 
se acordă muncitorilor din pro
ducție, conducătorilor -subunităților 
de producție, maiștrilor, inginerilor, 
tehnicienilor, muncitorilor indirect

productivi și celorlalte categorii 
de personal din cadrul secțiilor, 
atelierelor și celorlalte subunități 
de producție care ou stabilită pro
ducția fizică pentru export. De a- 
semenea, adaosurile se mai acor
dă și personalului din conducerea 
unităților economice producătoare

de mărfuri pentru export, șefilor 
compartimentelor de producție, pla
nificare, aprovizionare, din apa
ratul funcțional al unității, precum 
și personalului cu atribuții în rea
lizarea producției pentru export și 
a exportului din cadrul acestor 
compartimente.

ADAOSUL SE STABILEȘTE DUPĂ URMĂTORII PARAMETRI:
— Valoarea și structura sarcinii de export (direct sau indirect) pe relații

(devize convertibile și cliring țări socialiste);
— Manopera aferentă producției de export;

— Coeficienții de stimulare prevăzuți în decret (pe relații de decontare).

VALOAREA Șl STRUCTURA 
EXPORTULUI

în luna luată în calcul, o Întreprindere construc
toare de mașini care realizează componente elec
tronice are de îndeplinit următoarele sarcini de export
• EXPORT DIRECT de 10 500 000 lei, din care
- 4 200 000 lei pe relația devize convertibile
- 6 300 000 lei pe relația cliring țări socialiste
• EXPORT INDIRECT (piese și componente 

care se încorporează în produsele electronice realiza
te de alte unități pentru export) 30 800 000 lei, din care

— 15 200 000 lei pe relația devize convertibile
— 15 600 000 lei pe relația cliring țări socialiste

MANOPERA AFERENTĂ PRODUCȚIEI 
DE EXPORT

La această producție lucrează 1 350 persoane, ma
nopera aferentă fiind de:

© PENTRU RELAȚIA DEVIZE CONVERTIBILE 
264 400 lei (export direct) + 956 900 lei (export in
direct) - 1 221 300 lei.

© PENTRU RELAȚIA CLIRING ȚĂRI SO
CIALISTE
396 600 lei (export direct) + 982100 lei (export in
direct) = 1 378 700 lei.

Dacă, în luna respectivă, întreprinderea își înde
plinește în întregime planul de export direct și in
direct și pe fiecare relație, conform prevederilor 
Decretului Consiliului de Stat nr. 185/1987 se bene
ficiază de stimulente materiale determinate astfel :

ADAOSUL CUVENIT POTRIVIT 
PREVEDERILOR DIN DECRET
Pentru relația devize convertibile

1 221 300 lei X 10% - 122 130 LEI
Pentru relația cliring țări socialiste
1 378 700 Iei X 5% - 58935 [[|
In total 122 130 Iei+ 68 935 lei- 191065 LEI
REVENIND, IN MEDIE, PE UN OM AL MUNCII

DIN ACEASTĂ ÎNTREPRINDERE

(191 065 lei : 1 350 persoane) 141,50 LEI
Decretul Consiliului de Stat nr. 185/1987, care se aplică incepînd cu

1 august a.c., prevede acordarea unor importante stimulente materiale pentru oamenii 
muncii din întreprinderile care își îndeplinesc integral sarcinile la export.

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ Pretutiduni, forțele iiiii agricultură - angajate pentru
Continuăm să publicăm rezultatele obținute in întrecerea socialistă 

de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, construcții, transporturi, unități agricole, circulația mărfurilor, 
precum și din domeniul prestărilor de servicii.

Pe baza rezultatelor obținute in cele șapte luni care au trecut din 
acest an și a punctajului general stabilit în raport cu realizările pre
văzute in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 31 iulie pe 
primele locuri se situează :

1N DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE PE BAZA 

DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electro- 

eentrale Galați, cu 589,8 puncte.
Locul II : întreprinderea electro- 

centrale Arad, cu 491,4 puncte.
Locul III : întreprinderea elec- 

trocentrale Timișoara, cu 430,1 
puncte.

tN INDUSTRIA 
DE EXTRACȚIE ȘI PREPARARE 

A MINEREURILOR
Locul I : Mina Fundu Moldovei, 

Județul Suceava, cu 1155,3 puncte. 
Locul II : Mina Turț. județul 

Satu Mare, cu 965,7 puncte.
Locul III : Mina Șuior. județul 

Maramureș, cu 945,4 puncte,
ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ 
ENERGETIC, PETROLIER. 

UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU 
METALURGIE, CHIMIE, 

MATERIALE DE CONSTRUCȚII 
ȘI ALTE RAMURI

Locul I : întreprinderea de ma
șini grele București, cu 824,7 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Armă
tura" Cluj-Napoca. cu 418.9 puncte.

Locul III : întreprinderea de ar
mături-industriale din fontă si otel 
Zalău, cu 208,4 puncte.
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 

ȘI TEHNICA DE CALCUL, 
ș ECHIPAMENT

DE TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea de piese 
radio și semiconductor! Băneasa 
București, cu 790,4 puncte.

Locul II : întreprinderea „Steaua 
Electrică" Fieni, județul Dîmbovița, 
cu 768,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de fe
rite Urziceni. județul Ialomița, cu
762,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE FIRE 
ȘI FIBRE SINTETICE 

ȘI ARTIFICIALE
Locul I : întreprinderea filatura 

de fire ..Melana" Botoșani, cu 298,7 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CELULOZEI ȘI HÎRTIEI 

Locul I : întreprinderea de hîrfie 
„Bistrița" Fundu Birgăului, județul 
Bistrița-Năsăud, cu 597,7 puncte.
ÎN INDUSTRIA TEXTILA (LINA) 

Locul I : întreprinderea „Liber
tatea" Sibiu, cu 833,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de stofe 

„Dorobanțul" Ploiești, cu 746 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Pos- 
tăvâria română" București, cu 604,4 
puncte.

IN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI

ȘI PRODUSELOR ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de ulei 

Slobozia, cu 899,3 puncte.
Locul II : întreprinderea pentru 

industrializarea sfeclei de zahăr 
Pașcani, județul Iași, cu 875,5 
puncte.

Locul III : întreprinderea pen
tru industrializarea sfeclei de za
hăr Bod, județul Brașov, cu 781,7 
puncte.
ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA

Locul I : întreprinderea poligra
fică „Bucureștii Noi" București, 
cu 734,6 puncte.

Panoul fruntașilor pe 7 luni
Locul II : întreprinderea poli

grafică „Banat" Timișoara, cu
484.3 puncte.

Locul III : întreprinderea poli
grafică „Filaret" București, cu
414.3 puncte.

ÎNTREPRINDERI 
AGRICOLE DE STAT 

CU PROFIL ZOOTEHNIC
Locul I : întreprinderea agricolă 

dc stat Liebling, județul Timiș, cu 
905,7 puncte.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

ALTE MINISTERE
Locui I : întreprinderea antre

priză „Frigotehnica" București — 
Ministerul Industriei Alimentare 
și Achiziționării Produselor Agri
cole — cu 734,1 puncte.

Locul II : întreprinderea antre
priză montaj și servioe pentru 
automatizare și telecomunicații 
București — Ministerul Industriei 
Electrotehnice — cu 682,9 puncte.

Locul III : întreprinderea pen
tru amenajarea complexă și ex
ploatarea riului Dîmbovița, Bucu
rești, cu 682,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE 
DEPOURI DE CAI FERATE

Locul I : Depoul de căi ferate 
Sibiu, cu 208,7 puncte.

Locul II : Depoul de căi ferate 
Dej-Triaj, județul Cluj, cu 189 
puncte.

Locul III : Depoul de căi ferate 
Timișoara, cu 164,7 puncte.

ÎN DOMENIUL \
TRANSPORTURILOR NAVALE, 

FLUVIALE ȘI AERIENE 
Locul I : Administrația fluvială 

a Dunării de Jos, Galați, cu 635,8 
puncte.

Locul II : Compania „Tarom" 
București, cu 337,1 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
aviație utilitară București, cu 112 
puncte.

IN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția de telecomu
nicații a municipiului București, 
cu 372,2 puncte.
' Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Timiș, cu 
364 puncte.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Mehedinți, 
cu 363,1 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI AUTO 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de a- 

provizionare. desfacere si trans
port produse petrochimice Bucu
rești — Ministerul Industriei Pe
trochimice — cu 914,7 puncte.

Locul II : întreprinderea de a- 
provizionare, desfacere și trans
port pentru industria chimică 
București — Ministerul Industriei 
Chimice — cu 907,6 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transport auto București — Minis
terul Industriei de Utilaj Greu — 
cu 785,9 puncte.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
textile încălțăminte Arad, cu 282,7 
puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata mărfuri metalo- 
chimioe Timișoara, cu 268,9 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
alimentare București, cu 248.8 
puncte.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea jude

țeană de transport local Bacău, cu 
1 298,4 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Vrancea, 
cu 1 290,5 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Timiș, cu 
1 272,2 puncte.

strîugerea la limp si Iară pierderi a recoltei de toamnă
în unitățile agricole din județul 

Dolj, paralel cu eforturile pentru 
asigurarea din orice surse și cu orice 
mijloace a apei pentru continuarea 
irigării culturilor, cu executarea ară
turilor de vară, cu strîngerea legu
melor si a furajelor, au intrat in 
fază finală pregătirile pentru cam
pania de recoltare a culturilor de 
toamnă. „Avind în vedere volumul 
mare al lucrărilor — printre care 
recoltarea a 41 514 hectare cu fioa- 
rea-soarelui, 145 933 hectare cu po
rumb, 14 370 hectare cu sfeclă de 
zahăr — am întreprins din vreme 
măsurile tehnico-organizatorice ce se 
impun in funcție de cantitățile mari 
de produse ce trebuie strinse și de
pozitate. cit și de evoluția vremii 
pentru a realiza cea mai scurtă cam
panie de toamnă — a ținut să pre
cizeze tovarășul Constantin Bulugiu, 
directorul general al direcției agri
cole județene. De altfel, campa
nia de toamnă a și fost declan
șată. dacă avem In vedere că peste 
30 de cooperative agricole, care dis
pun de soluri mai ușoare, au început 
recoltarea florii-soarelui. Pină acum 
a fost strinsă producția de pe aproa
pe 1 500 hectare. Iată de ce. la aceas
tă dată, am pus la punct spațiile de

Fînarele să fie puse de acord cu numărul animalelor
Dezvoltarea zootehniei constituie 

una dintre prioritățile agriculturii 
bihorene. în mod firesc, pe lingă 
atenția oe se acordă, in continuare, 
modernizării adăposturilor și meca
nizării lucrărilor în ferme, întăririi 
asistenței sanitar-veterinare, organi
zării temeinice a procesului de se
lecție, ameliorării și creșterii cores
punzătoare a tineretului pentru re
producție, programul stabilit — sub 
directa coordonare a comitetului 
județean de partid - vizează, in egală 
măsură, corelarea sporirii efectivelor 
de animale și a producției zooteh
nice cu asigurarea unei baze fura
jere îndestulătoare.

în acest an, seceta prelungită a 
afectat și în cimpia Crișurilor reali
zarea producțiilor planificate pe su
prafețele cultivate cu plante furaje
re în ogor propriu. Cum se acțio
nează, prin urmare, ca finarele să 
fie puse cit mai repede „de acord" 
cu numărul animalelor ? Pînă 
miercuri au fost depozitate in unită
țile sectorului socialist 62 la sută din

A început recoltarea florii-soarelui
depozitare, am asigurat mijloacele 
de transport, fiind luate, totodată, 
măsuri ca unitățile agricole cu de
ficit de forță de muncă să fie spriji
nite de către diferite întreprinderi 
industriale".

Accentul principal se pune acum, 
la inceput de campanie agricolă de 
toamnă, pe extinderea recoltării ma
nuale. Și iată de ce : „în condițiile 
secetei excesive, pe lingă faptul că 
sporește procentul pierderii de re
coltă. prin recoltarea mecanizată se 
diminuează și producția secundară — 
afirmă inginerul Gheorghe Oprescu, 
președintele C.A.P. Ostroveni. Toc
mai de aceea, ne-am pregătit forțe
le pentru a recolta manual aproape 
toate cele 100 hectare cu floarea- 
soarelui și 545 hectare cu porumb. 
Avantajul ? Numai prin batozarea 
staționară a capitulelor de floarea- 
soarelui vom obține peste 100 tone 
furaje de cea mai bună calitate. 
Conform programului. în ajutorul 
cooperatorilor vor veni cei 60 de oa
meni ai muncii din secțiile de indus
trie mică organizate pe lingă C.A.P.-ul 
nostru, lor adăugindu-li-se alti 50 de 
oameni ai muncii de la cooperație, 
precum și lucrători de la fermele vi
ticole".

fibroasele prevăzute pentru stabu- 
lație, 43 la sută din suculente și 98 
la sută din grosiere. Se prelimină 
însă acoperirea doar a trei sferturi 
din necesarul de fin, deficitul urmind 
a fi suplinit prin depășirea cantități
lor la suculente și grosiere. O situa
ție care îndeamnă la eforturi spori
te pentru a strînge acum tot ce ofe
ră cimpul.

Mulți gospodari vrednici dau un 
bun exemplu. La C.A.P. Salonta, 
atelajele transportau neîntrerupt din 
cimp finul de lucerna din coasa a 
treia. Pînă la jumătatea acestei 
luni, aici se depozitaseră mai bine 
de 6 500 tone fin și 8 200 tone sucu
lente. „Avind o încărcătură mare de 
animale, este firesc să facem din 
stringerea și depozitarea furajelor o 
adevărată campanie — ne spunea 
Teodor Isăilă, inginerul-șef al uni
tății. Din primăvară, cind apar fu
rajele pentru masă verde, pină 
toamna tîrziu adunăm toate restu
rile vegetale. Așa reușim să depășim 
în fiecare an în medie cu 20 la sută

S-a stabilit ca în fiecare unitate 
cultivatoare, floarea-soarelui să fie 
strinsă in patru zile bune de lucru, 
iar porumbul in zece zile. Cum e po
sibil aoest lucru 1 Prin organizarea, 
în cele mai mici amănunte, a unor 
largi acțiuni de întrajutorare a unită
ților agricole preorășenești, cu forță 
de muncă din industrie. Conform pro
gramului stabilit, s-a prevăzut ca la 
nivelul județului 75 000 hectare cu 
porumb si o parte din suprafața 
ocupată cu floarea-soarelui să fie re
coltate mecanizat. Multe din unitățile 
de mecanizare, cum sînt cele din 
Zănoaga, Perișor, Calafat, Segarcea. 
Filiași, Băilești și Vîrtop, au de-acum 
gata pregătite combinele si celelalte 
mașini. Pe ansamblul județului sînt 
însă și rămineri in urmă, îndeosebi 
la repararea combinelor C-6 P și a 
echipamentelor pentru recoltarea flo
rii-soarelui. Cauza ? Pe de o parte, 
lipsa personalului muncitor din ate
lierele de reparații, care în această 
perioadă este folosit cu precădere la 
executarea arăturilor de vară, iar pe 
de alta, lipsa unor piese de schimb 
de strictă necesitate.

Nicolae BABALĂU 
corespondentul „Scînteii”

stocul de furaje planificat". Ce ele
mente recomandă experiența acu
mulată în această unitate 1 în pri
mul rind, preocupările pentru im- 
bunătățifea structurii bazei furaje
re. 87 la sută dețin leguminoasele 
perene — din care 60 la sută lucerna 
— iar 13 la sută revin culturilor fu
rajere intensive, cuprinzind 10 la 
sută sfeclă furajeră (cu producții de 
260 tone pe hectar), asigurind 26 000 
U.N. pe hectar și 3 la sută amestec 
de culturi masă verde, îndeosebi 
succesive. Acesta este, desigur, se
cretul producțiilor ridicate înregis
trate aici și in zootehnie.

„Și experiența noastră ne arată că 
prima grijă a unui crescător bun de 
animale trebuie să fie asigurarea 
furajelor" — menționa inginerul 
Ioan Pop, președintele C.A.P. Sint- 
andrei. A devenit o tradiție ca la 
noi, in unitate, de producerea fu
rajelor să se ocupe toate fermele de 
cimp, și, în același timp, toți lucră
torii din zootehnie.

Fînarele arată mina harnicului 

gospodar și la Călacea, Mădăras, 
Sinmartin, Toboliu, Roșiori, Răbă- 
gani, Borod, I.A.S. Marghita, aso
ciația economică intercooperatistă 
Oșorhei. Notabil este faptul că, in 
toate unitățile, Întreaga cantitate de 
masă verde rezultată din prima coa
să a fost conservată sub formă de 
fin. în schimb, la coasa a doua — 
cum aveam să constatăm la Roșiori, 
Tarcea, Sînnicolau Român, la aso
ciațiile Nojorid și Abram — peste 
80 la sută din masa verde reooltată 
a fost amestecată cu paie de orz și 
griu, obținîndu-se un semifin de 
foarte bună calitate. Este o tehno
logie Jarg aplicată in majoritatea 
unităților din județ la indicația co
mitetului județean de partid.

Concluzia ce se desprinde însă la 
o analiză mai atentă a situației de 
fapt din unități este că in fînare e 
încă mult loc pentru fin. Dacă in 
consiliul agroindustrial Mădăras, de 
pildă, s-au depozitat 76 la sută din 
necesarul de finuri, în consiliul unic 
Sălard, realizările sînt doar pe ju
mătate. De fapt, pe ansamblul ju
dețului, o treime din unitățile, agri
cole n-au depozitat nici jumătate 
din necesarul de fibroase. Așa este 
cazul cooperativelor agricole Aușeu, 
Lugaș, Nojorid, .Arpășel. Avram Ian- 
cu. Ciumeghiu, Homorog. Ianoșda. 
Diosig, Rieni, Valea lui Mihai. Dis
crepanțele dintre baza furajeră a 
unităților pun în lumină „iarba 
rea" a comodității, spiritul de răs
pundere diferit cu care s-a acționat. 
Realitatea este că, în multe unități, 
problema producerii furajelor nu 
este privită cu destulă răspundere, 
Deși au fost indicate, nu s-au fă
cut lucrări de fertilizare cu îngrășă
minte chimice și naturale după fie
care ciclu de pășunat și recoltat. 
Spiritul gospodăresc a lăsat de do
rit și in oe privește executarea lu
crărilor de întreținere necesare. Nu
mai așa se explică, bunăoară, faptul 
că in aceleași condiții de fertilitate 
a terenurilor, intre unități vecine — 
cum este cazul la Ianoșda sau Ho
morog, față de Salonta — se înre
gistrează producții doar pe jumăta
te Ia hectar. Și nu sint nicidecum 
cazuri singulare.

în prag de toamnă, cimpul oferă 
însemnate resurse. Aflindu-se în 
plină desfășurare, coasa a treia la 
lucerna oferă posibilitatea comple
tării balanței de fibroase. O atenție 
cu totul deosebită trebuie acordată 
de pe acum însilozărilor, mai eu 
seamă că. în prezent, o treime din 
unități nu înscriu nici măcar o tonă 
de furaje însilozate.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"
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OMAGIU MARII NOASTRE
SĂRBĂTORI NAȚIONALE

Adunări în reședințele de județ
Eveniment de însemnătate istorică 

epocală, glorioasa victorie a revolu
ției de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimpferiaiistă de 
la 23 August 1944 este sărbătorită, 
sub semnul unei puternice angajări 
revoluționare, cu deosebit entuziasm 
și spirit patriotic, in toate județele 
țării.

La adunările consacrate acestei 
sărbătoriri — care s-au desfășurat în 
toate municipiile reședință de județ 
— au luat parte numeroși oameni 
ai muncii, iar în unele județe au 
fost prezente delegații de partid din 
țări socialiste vecine.

Au luat cuvîntul primii secretari 
ai comitetelor județene de partid. 
Vorbitorii au subliniat importanța 
deosebită a mărețului act al demni
tății naționale de la 23 August 1944, 
înfăptuit sub conducerea Partidului 
Comunist Român, act care unește în 
timp lupta seculară dusă de poporul 
român pentru libertate, dreptate so
cială, independență și progres. Ei 
s-au referit pe larg la marile succe
se obținute de poporul român în pe
rioada care a trecut de Ia 23 August 
1944, sub conducerea Partidului Co
munist Român, îndeosebi în anii de 
după cel de-al IX-lea Congres al 
partidului — cînd, prin voința una
nimă a comuniștilor, a întregului 
popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost ales să conducă destinele, na
țiunii — perioada cea mai rodnică 
în împliniri din întreaga istorie a 
țării, pe care o numim cu legi
timă mindrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".’

Temelia trainică a profundelor 
transformări înnoitoare, a existenței 
demne de azi și a viitorului luminos 
al patriei, au relevat vorbitorii, o 
constituie politica realistă, profund

științifică a partidului și statului, 
prodigioasa activitate revoluționară a 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Vorbitorii au dat 
expresie sentimentelor de aleasă sti
mă, neprețuit respect și adincă recu
noștință pe care întregul nostru 
popor le nutrește față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, comunistul dirz 
și neînfricat ce și-a dedicat întreaga 
viață, cu generoasă dăruire patrio
tică și abnegație revoluționară, fău
ririi noului destin al țării, luptei 
pentru libertatea, demnitatea și feri
cirea poporului.

Cei care au luat cuvîntul au adus 
un cald omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului, eminent om 
de știință, de amplă recunoaștere in
ternațională, pentru excepționala con
tribuție la elaborarea și înfăptuirea 
programelor de dezvoltare economi- 
co-socială a patriei, la creșterea 
prestigiului științei, învățămintului și 
culturii românești.

Au fost evidențiate rolul esen
țial. determinant, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului, importan
ța deosebită a inițiativelor și acțiu
nilor președintelui României consa
crate păcii, destinderii și colaborării 
internaționale, soluționării construc
tive a marilor probleme 
noastre.

Vorbitorii au arătat că, 
prin fapte înflăcăratelor
adresate de secretarul general 
partidului, întregul popor este anga
jat cu întreaga capacitate creatoare, 
cu toate forțele, în înfăptuirea mă
rețelor obiective stabilite de Congre-

ale epocii

răspunzînd 
îndemnuri 

al

sul al XIII-lea, a sarcinilor din cel 
de-al doilea an al actualului cincinal, 
avind convingerea fermă că prin 
muncă stăruitoare și înaltă respon
sabilitate comunistă, revoluționară, 
oamenii muncii din toate județele 
vor da noi dimensiuni dezvoltării 
economice și sociale a patriei. în spi
ritul înaltelor exigențe formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centul Congres al educației politice 
și culturii socialiste, au menționat 
vorbitorii, organele și organizațiile 
de partid, de masă și obștești vor 
ridica la un nivel superior întreaga 
activitate ideologică și politico-or- 
ganizatorică în vederea dezvoltării 
conștiinței socialiste a tuturor oame
nilor muncii, a realizării unei ade
vărate revoluții în modul de gîndire 
și muncă al acestora, a formării 
omului nou, cu înalte valențe etice 
și morale, mobilizării tuturor forțe
lor la înfăptuirea la un nivel supe
rior de calitate și eficiență a pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială intensivă a României socia
liste.

A fost reînnoit angajamentul co
muniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii, de a nu precupeți nici 
un efort, de a munci cu dăruire, in 
spirit revoluționar, pentru a intim- 
pina cu noi și remarcabile realizări 
Conferința Națională a partidului și 
cea de-a 40-a aniversare a procla
mării Republicii.

în încheierea festivităților dedica
te zilei de 23 August au avut loc de
filarea formațiunilor gărzilor patrio
tice, a detașamentelor de tineret 
care se pregătesc pentru apărarea 
patriei, a formațiunilor de pionieri 
și apărare civilă, precum și vi
brante spectacole cultural-sportive.

t
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Cronica zilei
Președintele Adunării Naționale 

din Thailanda, Ukrit Mongkolnavin, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale, efectuează o vizită în țara 
noastră, s-a întilnit, vineri, cu re
prezentanți ai presei române.

Exprimîndu-și satisfacția de a fi 
fost primit de către președintele 
Nicolae Ceaușescu. oaspetele a sub
liniat că a fost profund impresionat 
de personalitatea șefului statului ro
mân, de clarviziunea și consecventa 
cu care promovează politica internă 
și internațională a României, de mo
dul magistral în care a reușit să 
conducă tara și poporul său la ob
ținerea unor mari realizări.

Șeful 
landeze 
mitatea 
Nicolae
înfăptuirea dezarmării și 
rea unui climat de pace și cooperare 
în lume, arătind că personal împăr
tășește tezele șefului statului român 
privind soluționarea exclusiv pe cale 
pașnică, prin negocieri, a disputelor 
internaționale și responsabilitatea 
conducătorilor politici de a acționa 
neabătut pentru asigurarea liniștii 
și prosperității popoarelor lor.

Oaspetele a relevat importanța 
conlucrării dintre parlamentele celor 
două țări, contribuția pe care aces
tea o pot aduce la dezvoltarea 
laborării româno-thailandeze, la 
zolvarea problemelor majore 
vieții internaționale.

împărtășindu-și 
călătoria făcută in
oaspetele a elogiat marile progrese 
obținute de poporul român pe calea 
progresului economic și social, ex- 
primindu-și admirația față de puter
nica dezvoltare a Capitalei Româ
niei în ultimii ani.

delegației parlamentare țhai- 
a evidențiat îndeosebi fer- 

cu care președintele 
Ceaușescu militează pentru 

instaura-

impresiile 
țara

co- 
re- 
ale

din 
noastră.

(Agerpres)

vremea

La Academia Militară a avut loc 
festivitatea de absolvire de către o 
nouă promoție de cadre de comandă 
si stat major, activiști de partid șl 
subingineri militari și de acordare 
a gradului studenților care au pro
movat anul IV al facultăților teh
nice și de medicină militară.

De asemenea, la Institutul de ma
rină. la școlile militare de ofițeri 
activi, de maiștri Și subingineri a- 
parținind Ministerului Apărării Na
ționale s-au desfășurat festivități de 
acordare a gradului ’ promoției 1987.

La solemnități au luat parte ge
neral-colonel Vasile Milea, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
apărării naționale, adjunct! ai mi
nistrului, membri ai consiliilor de 
conducere ale Ministerului Apărării 
Naționale și Ministerului de Interne, 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, un numeros pu
blic.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire patriotică, partlcipanții 
au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, comandantul suprem al 
forțelor noastre armate, telegrame in 
care au dat glas sentimentelor de 
adîncă dragoste, prețuire și recunoș
tință pe care cele mai tinere cadre 
ale armatei le poartă conducătorului 
partidului și statului pentru con
tribuția hotărîtoare pe care o aduce 
la elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe românești, la dez
voltarea multilaterală a patriei șl 
întărirea capacității ei de apărare, 
’■> creșterea necontenită a prestigiu
lui internațional al României socia
liste, la făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

în telegrame își găsesc, totodată,

expresla respectul și înalta prețuire 
față de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. eminent 
militant revoluționar și om politic, 
savant de largă reputație mondială, 
care are o deosebită contribuție la 
realizarea marilor împliniri socia
liste, la dezvoltarea învățămintului, 
științei și culturii românești și uni
versale.

în telegrame se subliniază, de ase
menea, că prin gindiraa revoluțio
nară novatoare a secretarului gene
ral al partidului, prin prodigioasa 
sa activitate consacrată fără pre
get slujirii intereselor fundamentale 
ale poporului, în cei peste 22 de ani 
de Când se află în fruntea partidului 
și a țării au fost obținute cele mai 
mari realizări în toate domeniile ac
tivității economico-sociale.

Absolvenții promoției 1987 se an
gajează să intimpine Conferința Na
țională a partidului și cea de-a 40-a 
aniversare a proclamării Republicii 
cu noi succese in pregătirea de luptă 
și politică, să promoveze in întrea
ga lor conduită spiritul revoluționar,, 
comunist, militînd neabătut pentru 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
adueîndu-și contribuția la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a luptătorilor, 
in lumina noilor teze, idei și orien
tări din cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
III-lea al educației politice și cul
turii socialiste, să acționeze în ve
derea instruirii temeinice a acestora, 
în spiritul prevederilor Directivei 
privind pregătirea militară și politică 
a armatei, pentru a fi gata in orice 
moment, la ordinul patriei și parti
dului. al comandantului suprem, să 
apere. împreună cu întregul popor, 
cuceririle revoluționare, independen
ța. suveranitatea și integritatea teri
torială ale Republicii Socialiste 
România.

13,00 Telex
13,05 La sfirșit de săptămină (parțial 

color)
14.45 Săptărnîna politică
19,00 Telejurnal. In cinstea marii săr

bători
19.30 Epopeea revoluției si construcției 

socialiste (color). Mărețul act al 
demnității noastre naționale. Do
cumentar

19,50 Imn pentru marele August (co
lor). Spectacol Uterar-muzical-co- 
regraflc

20.30 Film artistic (color). „Noi, cei din 
linia lntîi". Producție a Casei de 
filme cinci. Partea tntîi

22,00 Românie, mindru plai — melodii 
populare (color)

22,13 Telejurnal

Institutul de meteorologie și 
logie comunică timpul probabil 
Intervalul 22 augusț, ora 21 — 
gust, ora 21. In țară : Vremea 
veni predominant frumoasă și 
încălzi ușor. Cerul va fi variabil, 
înnorărl temporare în prima zl 
estul și sud-estul țării, unde, 
alocuri, vor cădea ploi care vor avea 
șl caracter de averse. Vintul va sufla 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
trecătoare din sectorul nord-estic in 
sud-estul tării. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, 
local mai scăzute în prima noapte în 
depresiunile intramontane, iar cele 
maxime între 20 și 30 de grade, Izolat 
mal ridicate în sudul și vestul țării. 
Pe alocuri se va produce ceață slabă. 
In București : Vremea va deveni pre
dominant frumoasă șl se va încălzi 
ușor. Cerul va fi variabil. Condiții 
reduse de ploaie în prima zi. Vint 
slab pinâ la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila intre 1.7'și 15 grade, 
iar cele maxime intre 26 și 28 de grade.

hldro- 
pentru 
25 au- 
va de
se va 

cu 
in 
pe

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
LUPTE GRECO-ROMANE. La 

Campionatele mondiale de lupte 
greco-romane, ce se desfășoară îh 
orașul Clermont Ferrand, in limitele 
categoriei 100 kg, sportivul român 
Vasile Andrei s-a clasat pe locul al 
3-lea, obținînd medalia de bronz. 
Titlul de campion al lumii a revenit 
lui G. Gudalauri (U.R.S.S.), în timp 
ce pe locul al 2-lea s-a situat J. Ko- 
lowski (S.U.A.).

La categoria 57 kg, medalia de aur 
a fost cîștigată de luptătorul francez 
R. Maurier, iar la categ. 48 kg, pe 
locul I s-a clasat M. Alaverdiev 
(U.R.S.S.).

HANDBAL. A înoeput o nouă edi
ție a campionatului categoriei A la 
handbal feminin, in etapa inaugu
rală inregistrindu-se următoarele 
rezultate : Rapid — Confecția 25—20 
(13—9) ; Oțelul Galați — Hidroteh
nica Constanta 16—18 (11—7) ; Do
robanțul Ploiești — Știința Bacău 
21—21 (9—12) ; TEROM Iași — Rul
mentul Brașov 21—24 (9—12) ; C.S.M. 
Independența Sibiu — Chimistul Rm. 
Vilcea 13—15 (6—11) ; Constructorul 
Timișoara — Mureșul Electromureș 
Tg. Mureș 18—23 (7—9).

ATLETISM. în prima zi a cam
pionatelor de atletism ale R. D. 
Germane, ce se desfășoară la Pots
dam, like Wyludda a stabilit un 
nou record mondial de junioare in 
proba feminină de aruncare a discu
lui : 71,64 m.

TT
concursul feminin de gimnastică a 
fost ciștigat de echipa S.U.A.. cu 
385,950 puncte, urmată de formațiile 
Cubei (376,375 puncte) și Canadei 
(368,325 puncte). În turneul de fotbal, 
în meciul pentru locurile 3—4. se
lecționata Argentinei a învins cu 
scorul de 5—4 (după executarea lo
viturilor de la 11 m) echipa Mexi
cului. Finala se va disputa între 
formațiile Braziliei și Chile. Partide
le semifinale din turneul masculin 
de baschet s-au Încheiat cu urmă
toarele rezultate : S.U.A. — Porto 
Rico 80—75 (39—34) ; Brazilia —
Mexic 137—116 (61—52).

ȘAH. în turneul interzonal de șah 
de la Za'greb. după 15 runde con
duce V. Korcinoi cu 9,5 puncte (1). 
urmat, la o jumătate de punct, de 
Granda, Elvest și Seirawan. în run
da a 15-a, Korcinoi a cîștigat la Sei
rawan. Torre la Barlov. Nogueiras 
la Nikolicî)) Hulak la Hickl, în timp 
ce Piriter a remizat cu Elvest și 
Grumfeld cu Granda.

pentru perioada 22 — 24 august
în ziua de 22 august toate uni

tățile comerciale, alimentare, ne
alimentare și piețele agroalimen- 
tare vor avea programul pre
lungit cu 1—21 ore după necesități.

în ziua de 23 August toate maga
zinele alimentare și nealimentare 
vor fi inchise, cu excepția unități
lor de desfacere a presei, precum și 
a 50 la sută din centrele de desfa
cere a piinii, care vor avea progra
mul intre orele 7—11.

în ziua de 24 august vor funcționa 
intre orele 7—11 magazinele de pîi- 
ne, centrele de desfacere a laptelui, 
piețele agroalimentare. magazinele 
de legume șt fructe, sifonăriile, tu
tungeriile (și anume cele care lu
crează in două schimburi), florăriile.

în ziua de 22 august vor funcționa 
cu program permanent stațiile 
PECO Băneasa-service. Mihal Vodă 
și Drumul Taberei. între orele 6—21 
vor avea programul stațiile PECO 
Bufet (Kiseleff), Gara de Nord, 
Chitila, Rosetti, Dimitrov. Titan I, 
Titan II. bd. Muncii. Piața Vitan. 
Giurgiului, Sălaj. 11 Iunie. 16 Fe
bruarie, Alexandria, iar intre orele 
6.30—21.30 stațiile PECO Floreasca, 
bd. Alexandru Ioan Cuza, Mihai 
Eminescu. Brânești, Brincoveanu, 
Militari. în aceeași zi vor fi deschi
se între orele 7—22 stațiile PECO 
Vasile Pârvan, București (Colenti- 
na), Olteniței, între orele 7—15 sta
țiile PECO Scaune, Piața Bucureștii- 
Noi, între orele 8—16 stațiile PECO 
Dorobanți, Piața Amzei. Cîmpinea- 
nu. Schitu Măgureanu, .Interconti
nental, Veniamin Costache. Snagov, 
iar între orele 9—16 stațiile PECO 
Mașina de Pîine, Lucaci, București i- 
Noi, Dr. Herescu, Ghencea. Dămă- 
roaia. Podul Argeș (Iun. 36). Buftea, 
Vaselor.

în ziua de 23 August vor avea 
program permanent stațiile PECO 
Băneasa service. Mihai Vodă. Dru
mul Taberei. De asemenea, vor 
funcționa intre orele 6—14 stațiile 
PECO bd. Alexandru Ioan Cuza. 
Gara de Nord, Chitila. Dimitrov. 
Mihai Eminescu, București (Colen-

tina). Titan I. bd. Muncii. Brinco- 
veanu. Olteniței, 11 Iunie, Dr. Heres- 
cu, 16 Februarie, Ghencea, Alexan
dria, Buftea.

în ziua de 24 august vor funcționa 
cu orar permanent stațiile PECO 
Băneasa service, 'Mihai Vodă si 
Drumul Taberei. în aceeași zi vor 
avea programul intre orele 6—14 ur
mătoarele stații PECO : Floreasca, 
Bufet (Kiseleff), Gara de Nord. 
Chitită, Vasile Pârvan, Rosetti. Bră- 
nești. Titan II. Piața Vitan. Lucaci. 
Giurgiului, Sălaj, Militari. Dămă- 
roaia.

BASCHET, 
ziua a doua 
nai feminin 
s-au încheiat 
zultate : U.R.S.S. — 
(53—23) ; Iugoslavia 
neză 
Spania 91—76 (38—36)'.

Meciurile disputate în 
a turneului internatio- 
de baschet de la Sofia 

cu următoarele re- 
Polonia 93—49 
— R. P. Chi- 

78—64 (40—26) ; Bulgaria —

ÎN CADRUL JOCURILOR PAN
AMERICANE de la Indianapolis,

FOTBAL. • în etapa a doua a 
campionatului de fotbal al Ungariei, 
deținătoarea titlului. M.T.K. Buda
pesta a fost învinsă, in deplasare, 
cu scorul de. 6—1 de Tatabanya. 
• Turneul internațional de fotbal 
de la Barcelona s-a încheiat cu vic
toria echipei F.C. Porto, care a în
trecut în finală cu scorul de 2—0 
(0—0) formația Bayern Miinchen. 
în partida pentru locurile 3—4 ; F.C. 
Barcelona — Ajax Amsterdam 3—2 
(1—1). • După șase etape, in cam
pionatul de fotbal al Franței con
duce echipa A.S. Monaco, cu 10 
puncte, urmată de formațiile Gi- 
rondins Bordeaux — 8 puncte și 
Toulon — 7 puncte. în etapa a 6-a, 
A.S. Monaco a învins in deplasare, 
cu scorul de 1—0. formația St. Ger
main. Paris, iar Girondins Bordeaux 
a terminat la egalitate : 1—1 meciul 
disputat la Montpellier.
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MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI
NAȚIONALE A POPORULUI ROMĂN

Realizările remarcabile ale țării noastre, marile izbînzi ale poporului 
român, obținute prin muncă și dăruire, epoca inconfundabilă care poartă 
pecetea gîndirii politice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ales in fruntea 
partidului și țării in urmă cu peste 22 de ani, politica externă închinată 
in întregime slujirii păcii, înțelegerii, conlucrării între popoare, elaborată 
de secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România — denumit astăzi „Eroul Păcii" pe toate meri
dianele globului — sint amplu relevate în cadrul unor noi manifestări 
organizate peste hotare cu prilejul aniversării actului revoluționar de la 
23 August 1944 — revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă — care a marcat o pagină glorioasă în istoria poporului 
român.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 
Centrul de invățămînt politic al 
Comitetului orășenesc și regional 
de partid Moscova a fost organi
zată o adunare festivă a reprezen
tanților oamenilor muncii din ca
pitala sovietică, consacrată sărbă
torii naționale a poporului român.

Au participat B. Iazkuliev, vice
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., I. S. Silaev, 
Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., V. I. Naumov, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat agroindustrial al R.S.F.S.R., 
vicepreședinte al conducerii cen
trale a Asociației de prietenie so- 
vieto-române (A.P.S.R.), repre
zentanți ai secției internaționale a 
C.C. al P.C.U.S., ai Ministerului 
Afacerilor Externe, membri ai Pre
zidiului Uniunii asociațiilor sovie
tice de prietenie și relații culturale 
cu străinătatea, ai conducerii cen
trale a A.P.S.R., reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
ai colectivelor de oameni ai muncii 
din Moscova.

Au luat, de asemenea, parte am
basadorul României in Uniunea 
Sovietică, Ion M. Nicolae, precum 
și delegația Asociației de prietenie 
româno-sovietice.

Semnificația victoriei revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de 
la 23 August 1944 a fost relevată 
în cuvîntirile rostite de V. I. Nau
mov și ambasadorul țării noastre. 
In cuvintări s-a subliniat că acest 
eveniment istoric a deschis calea 
unor profunde prefaceri pe plan 
politic, economic și social, a făcut 
posibilă înfăptuirea aspirațiilor de 
libertate și progres nutrite de 
secole de poporul român. Au fost 
evocate condițiile istorice interne ~ 
și externe in care poporul țării 
noastre, condus de Partidul Comu
nist Român, a înfăptuit actul isto
ric de la 23 August 1944 și a fost 
reliefată lupta armatei române, a 
întregului popor pentru eliberarea 
deplină a teritoriului țării noastre, 
precum și participarea României, 
cu întregul său potențial material 
și uman disponibil, alături de Uni
unea Sovietică, de celelalte forțe 
ale coaliției antihitleriste la victo
ria asupra Germaniei fasciste.

Au fost evidențiate succesele re
marcabile obținute de poporul ro
mân în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, îndeo
sebi în perioada de după Contiresul 
al IX-lea al P.C.R., de cînd la con
ducerea destinelor țării a fost ales 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vor
bitorii au reliefat ampla activitate 
internațională a partidului și sta
tului nostru, valoroasele inițiative 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în vederea edificării unei lumi mai 
bune și mai drepte, unei lumi a 
păcii, lipsite de arme nucleare. în 
context, s-a menționat sprijinul a- 
cordat de țara noastră propunerilor 
Uniunii Sovietice privind lichida
rea rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune și a rachetelor 
operativ-tactice.

S-a subliniat cu satisfacție evolu
ția pe o linie ascendentă a rela
țiilor de prietenie și colaborare pe 
multiple planuri dintre România și 
U.R.S.S., accentuîndu-se rolul ho- 
tăritor al intîlnirilor și convorbiri
lor la nivel înalt în ridicarea aces
tor raporturi pe o nouă treaptă. 
S-a evidențiat că vizita oficială de 
prietenie efectuată in luna mai în 
țara noastră de M. S. Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.,

întilnirile și convorbirile avute cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, înțelegerile con
venite cu acest prilej constituie 
contribuții esențiale la dezvoltarea 
in continuare a colaborării dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre România 
și U.R.S.S., in interesul și spre bi
nele popoarelor celor două țări, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume.

In holul Centrului a fost vernisa
tă o expoziție documentară de foto
grafii, care înfățișează aspecte ale 
dezvoltării in diverse domenii a ță
rii noastre în anii construcției so
cialismului.

In încheierea adunării, un grup 
de reputați artiști din Moscova au 
susținut un frumos spectacol.

O adunare festivă a reprezentan
ților colectivelor de muncă a avut 
loc și la Casa prieteniei și păcii 
din Leningrad.

PRAGA 21 (Agerpres). — La Am
basada țării noastre din Praga a 
fost organizată o conferință de pre
să. Au fost evidențiate transformă
rile revoluționare cunoscute de țara 
noastră, succesele remarcabile obți
nute de poporul român în epoca 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al P.C.R:, de cind la conducerea 
partidului și statului nostru se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. S-au 
subliniat, de asemenea, importanța 
participării României la războiul 
antifascist, precum și evoluția con
tinuu ascendentă a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno- 
cehoslovace. De asemenea, in ca
drul manifestărilor culturale prile
juite de cea de-a 43-a aniversare 
a marii noastre sărbători naționale, 
la Praga s-au organizat „Zilele fil
mului românesc".

BEIJING 21 (Agerpres). — La 
Ambasada Republicii Socialiste 
România din Beijing a fost or
ganizată o expoziție de carte. 
Au fost .prezentate, la loc de 
cinste, operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. De asemenea, au fost 
prezentate lucrările științifice ale 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena . Cegușescji, editate ajit 
în limba româna, cit și in limba 
chineză și in alte limbi de cir
culație internațională. Au fost ex
puse lucrări politice și istorice, pre
cum și cărți de beletristică, econo
mie, știință și tehnică. J

PHENIAN 21 (Agerpres). — La 
Ambasada României din Phenian 
a fost organizată o gală de film. 
Au participat Hong ' Song Nam, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
prim-vicepremier al Consiliului 
Administrativ (guvernul), Cio Zan 
Gin, ministrul comerțului exterior, 
Chong Song Nam, ministrul relați
ilor economice internaționale, Kim 
Bong II, ministrul muncii, pre
ședintele Asociației de prietenie co- 
reeano-română, alte persoane ofi
ciale, ziariști.

In cuvîntul său, Hong Song Nam 
a dat o înaltă apreciere succeselor 
remarcabile dobindite de România 
socialistă, sub conducerea 'eminen
tă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in anii de după Congresul al IX- 
lea, și a evocat relațiile de strînsă

Sprijin eforturilor de pace in America Centrală

cine a
• Noi, cei din linia Intll: FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12: 16: 19
• Cine este omul acesta : PATRIA 
(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, FLA
MURA (85 77 12) — 9; ' - .......
15,45: 18: 20
• Anotimpul
(17 55 46) — 9;
• A doua
(14 27 14)
20. UNION (13 49 04)
17; 19
• B.D. la munte și la mare : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15.45; 
18; 20
• Băiatul cu clinele — 9; 11; 13, Ac
torul și sălbaticii — 15; 18,15 : DOI
NA (16 35 38)
• Cuibul de viespi. Alo, aterizează 
străbunica : FERENTARI (80 49 85) — 
14,30: 18,15
• Cuibul de viespi : FLACARA 
(20 33 40> — 13: 17: 19
• Luna filmului pentru pace și 
dezarmare: STUDIO (59 53 13) — 10; 
12,30: îs; 17: 19
• Trenul de aur : VOLGA (79 71 26)
— 9; 12: 15; 18
• Pistruiatul (seria III) : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17: 19
• Cucoana Chirița : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19

11,15; 13,30;

Iubirii :
11.15; 13,30; : 
variantă : 

9: 11.15; 13,30 
9;

GIULEȘTI
15,45; 18; 20 

MIORIȚA 
I; 15,43; 13;

11; 13; 15;

Administrația de stat Loto-Pronosport informează:
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 21 AUGUST 1987

EXTRAGEREA I : 50 29 43 22 63 56 62 7 74. 
EXTRAGEREA A II-a : 13 1 40 88 38 59 24 48 23.

SAN SALVADOR 21 (Agerpres). — 
La San Salvador au luat sfirșit lu
crările unei reuniuni de două zile 
a miniștrilor de externe din țările 
Americii Centrale — Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua și 
Salvador — in cursul căreia au fost' 
examinate și convenite mecanisme
le de aplicare a acordului de pace 
în regiune, realizat recent în capi
tala guatemaleză de președinții ce
lor cinci state. Intr-un comunicat 
difuzat la încheierea intilnirii. parti- 
cipanții și-au exprimat satisfacția 
pentru „noul pas făcut spre instau
rarea păcii" și au căzut de acord 
să se reunească la Managua, în 
mătoarele 30 de zile.

de instaurare a unei păci trainice și 
durabile în America Centrală, sem
nat de președinții celor cinci țări 
din regiune. Documentul exprimă 
deplina satisfacție in legătură cu re
zultatele întilnirii la nivel inalt din 
Guatemala, precum și sprijinul ne
condiționat față de eforturile 
„Grupului de la Contadora“ pentru 
reglementarea pe cale pașnică a 
tuatiei din America Centrală.

si-

ur-

A-
Ni-

Fond de ciștiguri : 590 212 lei.

• Gheața verde : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11,15: 13,30: 15,45; 18; 20
• Pîine, aur, nagan : LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 19
• Alice : BUZEȘTI (50 43 58) -
17; 19
• Comandă urgentă. Luminile
larg: VIITORUL (10 67 40) — 15;
17; 19
• Luptătorii din Valea misterioasă :
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Jandarmul și jandarmeritele :
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15;
17; 19

teatre

ex-
ce-

MANAGUA 21 (Agerpres). — 
dunarea Națională a Republicii 
caragua a adoptat. în cadrul unei 
ședințe extraordinare, o declarație 
in sprijinul acordului privind căile

CARACAS 21 (Agerpres). 
Reuniunea miniștrilor relațiilor 
terne din America Centrală si a 
lor din statele membre ale „Grupu
lui de la Contadora" și. „Grupului 
de sprijin" care va avea loc sîmbătă 
si duminică. Ia Caracas, va consti
tui un pas înainte De calea destin
derii in regiunea centro-americană — 
a apreciat ministrul venezuelean al 
relațiilor externe.

prietenie și conlucrare dintre po
poarele coreean și român, puternic 
stimulate de frecventele intilniri 
și convorbiri de la București și 
Phenian ale conducătorilor de 
partid și de stat ai celor două țări.

ULAN BATOR 21 (Agerpres). — 
La cooperativa agricolă de produc
ție „Prietenia mongolo-română" a 
avut loc o adunare festivă. Au 
participat S. Bold, ministrul pădu
rilor și industrializării lemnului, 
președintele Asociației de priete
nie Mongolia—România, reprezen
tanți ai Ministerului de Externe și 
ai Frontului pentru organizațiile de 
pace și prietenie, membri ai con
ducerii cooperativei. In alocuțiunile 
rostite cu această ocazie au fost 
reliefate, pe larg, realizările obținu
te de poporul român, îndeosebi în 
ultimii 22 de ani, de cînd la 
conducerea partidului și statului 
nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cu același pri
lej, au fost organizate o expoziție 
de fotografii și un stand de carte 
social-politică din gindirea secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

HELSINKI 21 (Agerpres). — Sub 
auspiciile Asociației de prietenie 
Finlanda-România, • la Helsinki a 
avut loc o manifestare festivă, la 
care au participat Matti Ahde, pre
ședintele parlamentului, Ilkka Ka- 
nerva, ministru delegat pe lingă 
secretariatul general al Consiliului 
de Miniștri, profesorul uni
versitar Lauri Lindgren, prorec
torul Universității din Turku, pre
ședinte al Asociației de prietenie 
Finlanda-România, reprezentanți ai 
unor instituții guvernamentale, 
membri ai conducerii unor partide 
politice și organizații de masă, ca
dre didactice, personalități cultu
rale, oameni de afaceri, ziariști.

A urmat un program de muzică 
simfonică românească și au fost 
recitate in limba finlandeză versuri 
din Eminescu. O formație a Școlii 
de balet din Lahti a prezentat un 
program de dansuri populare 
românești.

SAN JOSE 21 (Agerpres). — La 
Institutul tehnologic costarican a 
avut loc vernisajul expoziției de 
fotografii „România ’87“ infățișind 
aspecte semnificative ale dezvoltă
rii multilaterale a țării noastre. In 
expunerile prezentate cu acest pri
lej a fost evocată însemnătatea 
istorică a actului revoluționar de 
la 23 August 1944.

TOKIO 21 (Agerpres). — La To
kio și Osaka au fost organizate ex
poziții de carte românească. La loc 
de frunte se află volume din opera 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
precum și lucrări ale tovarășei 
Elena Ceaușescu, editate în limba 
japoneză și în limbi de circulație 
mondială. Au fost, de asemenea, 
organizate expoziții de- fotografii 
despre România infățișind realiză
rile istorice ale poporului român, 
in municipiul Osaka a avut loc o 
adunare festivă, la care au partici
pat guvernatorul regiunii, membri 
ai dietei japoneze, reprezentanți ai 
administrației locale, oameni poli
tici, de afaceri și cultură, un nu
meros public.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
O expoziție documentară de foto
grafii intitulată „România azi" a 
fost organizată in Universitatea 
Georgetown, din Washington. Prin 
sugestive imagini, cit și prin lu
crări de artă populară și artizanat 
sint înfățișate diverse aspecte ale 
vieții economice, sociale și cultu
rale din țara noastră, ca și mari 
realizări înfăptuite de poporul ro
mân in anii socialismului.

OTTAWA 21 (Agerpres). — La 
Universitatea din Toronto (Cana
da) a fost deschisă o expoziție de 
artă și imagini din România.
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Chemarea Consiliului 
Mondial al Păcii 

adresată Guvernului 
R.F.G.

HELSINKI 21 (Agerpres). — Con
siliul Mondial al Păcii a adresat Gu
vernului R.F.G. chemarea de a nu 
insista asupra excluderii rachetelor 
„Pershing-1 A“ dintr-un acord so- 
vieto-american privind „dubla op
țiune zero", întrucit menținerea a- 
cestor rachete — aflate în dotarea 
forțelor armate vest-germane — 
constituie, in prezent, piedica prin
cipală în calea unui acord privind 
lichidarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune și a celor operativ-tac
tice.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

Mic (14 70 81, la rotonda 
din Cișmigiu) : Anotimp 
spectacol de sunet $1 lu-

• Teatrul 
scriitorilor 
de aur — 
mină — 21
• Teatrul 
complexul 
Herăstrău) . 
spectacol de sunet șl lumină — 18—21 
(t Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cind au murit 
cangurii — 19
• Teatrul satlric-muzlcal „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

..Nottara" (59 31 03. In 
„Expoflora" din parcul 
: Anotimpul florilor —

UN GRUP DE SENATORI FILI- 
PINEZI au propus un proiect de 
lege care declară teritoriul arhi
pelagului și apele teritoriale ale 
țării inchise pentru armele nu
cleare. Documentul — ai cărui co
autori sint zece din cei 24 de 
membri ai Senatului — interzice 
intrarea in apele teritoriale ale Fi- 
lipinelor a navelor străine purtă
toare de armament nuclear sau cu 
propulsie nucleară, precum și 
tranzitul sau stocarea de arme nu
cleare pe întregul teritoriu al ar
hipelagului.

participarea O.E.P. ca unic repre
zentant legitim al poporului pales
tinian la toate tratativele de pace. 
Ei au evidențiat, de asemenea, im
portanța adoptării de măsuri nein- 
tirziate pentru încetarea escala
dării militare in regiunea Golfu
lui și a 
Irak.

I.N.A. — Klibi a declarat că a fost 
discutată situația din Golf, cane 
constituie o gravă amenințare pen
tru pacea și stabilitatea întregii 
zone. El a precizat că situația în
cordată din această regiune va 
constitui tema principală a consul
tărilor dintre miniștrii de externe 
arabi, in cadrul viitoarei lor re- 
.uniuni, care va avea loc la 23 au
gust, la Tunis.

Participant^ au adoptat o declara
ție in care este exprimat angaja
mentul studenților de a continua 
lupta pentru democrație și reunifi- 
care națională.

I

războiului dintre Iran și

DE LIBANEZI au parti- 
o manifestație in spriji-j 

reconcilierii națio-

CONVORBIRI. Georges Marchais, 
secretar general al P.C. Francez, 
și George Hawi, secretar general 
al P.C. Libanez, au apreciat, cu 
prilejul unei convorbiri desfășura
te la Paris, că este necesară adop
tarea de hotăriri globale privind 
reglementarea pe cale pașnică a 
situației din Orientul Mijlociu.

SUTE 
cipat la 
nul realizării 
nale și încetării războiului civil 
din Liban. Locuitori ai sectoarelor 
de est și de vest ale Beirutului 
și-au dat mina, formind un lanț 
viu peste linia de demarcație din
tre cele două părți ale orașului.

CONSILIU. Peste 5 000 de tineri 
reprezentind 95 de universități și 
colegii din Coreea de Sud, întru
niți la Universitatea Chungnam, 
din orașul Taejon, au creat „Con
siliul național al reprezentanților 
studenților". în cadrul dezbaterilor 
— relatează agenția A.C.T.C. — s-a 
subliniat că telul membrilor orga
nizației ii constituie lupta „pen
tru independentă si reunificare".

TERORIȘTI apartinind bandelor 
criminale antiguvernamentale spri
jinite de regimul de la Pretoria 
au întreprins un raid in orașul In- 
harrime, provincia Inhambane, din 
Mozambic. Ca urmare a acestei 
noi acțiuni criminale, nouă local
nici au fost uciși, iar alți șase ră
niți. Combatanți ai armatei guver
namentale, care apără acest cen
tru regional situat la 300 km nord 
de capitală — Maputo — au inter
venit, obligînd banda criminală, 
după trei ore de lupte, să bată in 
retragere. Șase mercenari ai ban
dei, aflată în solda R.S.A.. au fost 
uciși in luptă.

ÎNTREVEDERE. Ministrul de 
externe tunisian. Hedi Mabrouk. a 
conferit cu secretarul general al 
Ligii Arabe, Chedli Klibi. Dună 
întrevedere — relatează agenția

ZBORUL ORBITAL AL COSMONAUȚILOR SOVIETICI Iuri Roma
nenko Și Aleksandr Aleksandrov, la bordul complexului spațial „Mir", 
continuă să se desfășoare normal, iar starea sănătății lor este bună, rela
tează agenția T.A.S.S. O mare parte a activității echipajului este consa
crată cercetărilor geofizice in scopul culegerii de date privind resursele 
naturale ale Pămîntului și studierii proceselor care au loc in atmosferă și 
in spațiul circumterestru. Paralel cu acesta, ei realizează și diferite ex
perimente tehnologice. Vineri, echipajul a efectuat, de asemenea, un 
control medical.
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ROMÂNIA SOCIALISTĂ - J7IM A CONSTRUCȚIEI PAȘNICE 
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU- MARE EROU AL PĂCII

în preajma zilei de 23 August articole, relatări, comentarii ale presei internaționale
Apropiata aniversare a actului istoric de la 23 August 1944, 

care a deschis calea unor profunde prefaceri politice, eco
nomice și sociale in viața poporului român, este marcată de 
mijloacele de informare in masă din diferite țări ale lumii 
prin numeroase articole, relatări, comentarii. Sint amplu 
relevate marile înfăptuiri obținute în cei 43 de ani care au 
trecut de atunci, cu deosebire în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, de cînd 
la cirma destinelor țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
in articolele și reportajele publicate sînt puse în evidență 
originalitatea, caracterul riguros științific al concepțiilor secre

tarului general al partidului, președintele Republicii, care au 
stat la baza grandioasei opere de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pămintul României.

In același timp, presa internațională consacră spații largi 
politicii externe, dinamice și constructive, promovate pe arena 
mondială de România socialistă, demersurilor și inițiativelor, 
activității neobosite ale președintelui ei pentru soluționarea ma
rilor probleme ale contemporaneității, pentru promovarea idea
lurilor de pace, securitate și colaborare ale poporului român, 
ale tuturor popoarelor lumii, pentru edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noastră.

Un eveniment istoric 
care a schimbat radical 

destinele României
23 Agosto - Festo Naționale
delPamico Fopoio Romeno

Publicația italiană „GAZZET- 
TA DEL MATTINO" inserează 
un șir de articole in care evocă 
drumul parcurs de poporul ro
mân in cei 43 de ani care au 
trecut de ia actul de la 23 
August. în articolul intitulat 
„23 August — sărbătoarea na
țională a poporului român prie
ten" se spune intre altele : 
..La 23 August, in fiecare an, 
națiunea română, și alături de 
ea nenumărații ei prieteni de 
pretutindeni, aniversează insu
recția armată și începutul re
voluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă si anti- 
imperialistă“. Aniversarea este 
totodată un prilej de trecere in 
revistă a cuceririlor sale din 
acești 43 de ani pe calea dez
voltării social-economice și cul- 
tural-științifice și a perspecti
velor de înfăptuire a unui viitor 
luminos, căruia această națiune 
îi consacră toate energiile și 
întreaga sa capacitate creatoare.

Este unanim cunoscut că la 
23 August 1944 in România a 
fost răsturnată dictatura mili- 
taro-fascistă : armata română a 
întors armele împotriva arma
tei hitleriste și a contribuit la 
zdrobirea fascismului, determi- 
nînd prin acțiunea sa scurtarea 
cu șase luni a celui de-al doi
lea război mondial.

Prin răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste si alăturarea la 
coaliția antihitleristă. prin nu
mărul combatanților, amploarea 
operațiunilor militare la care a 
participat și prin eforturile eco
nomice. poporul român și-a de
monstrat hotărirea de a contri
bui la nimicirea acestui pericu
los dușman al civilizației și li
bertății popoarelor, a dat un 
prețios tribut de singe și efor
turi materiale la marea victorie 
a popoarelor, asupra fascismu
lui.

Evenimentul istoric de la 23 
August 1944 a marcat nu numai 
actul de voință al unui întreg 
popor, hotărit să-și redobân
dească independenta și unitatea 
națională — cucerite cu mari 
sacrificii cu un sfert de veac 
înainte, in lupta împotriva mi
litarismului german și a asupri
torilor de popoare austro-ungari
— și să-și salveze ființa de stat, 
ci a schimbat cursul istoriei 
generale a României, inagu- 
rind epoca împlinirii idealurilor 
revoluționare de dreptate so
cială și națională ale poporu
lui. epoca socialismului.

într-adevăr, in cei 43 de ani 
care au, trecut de la revoluția 
de eliberare socială și națio
nală. România a străbătut — 
așa cum o poate constata orice 
om de bună-credință care a cu
noscut această țară in anii '40
— mai multe etape istorice : de 
la societatea burgliezo-moșie- 
rească. cu puternice rămășițe 
feudale, la societatea socialistă 
multilateral dezvoltată.

în această perioadă, scurtă 
din punct de vedere istoric, și 
îndeosebi in ultimii 22 de ani, 
de cind in fruntea Partidului 
Comunist Român și a tării se 
află omul de stat de mare pres
tigiu Nicolae Ceaușescu, Româ
nia a atins o puternică dezvol
tare a forțelor de producție, a 
științei, culturii, a nivelului ge
neral de civilizație și de viată 
al poporului cum in trecut nu 
s-a infăptuit în sute de ani, 
și aceasta chiar in comparație cu 
alte state care se găseau într-o 
situație asemănătoare cu cea a 
României la sfîrșitul celui de-al 
doilea război mondial.

Succesele fără precedent obți
nute de poporul român în ulti
mii 22 de ani. care fac ca a- 
ceastă.epocă să fie Cea mai bo
gată în înfăptuiri din întreaga 
sa istorie, nu ar fi fost posibile 

dacă România nu s-ar fi afir
mat tot mai puternic ca o tară 
cu adevărat independentă și 
suverană, dacă nu ar fi promo
vat neîncetat și în mod ferm o 
politică de apărare și întărirea 
independenței sale naționale și 
a suveranității întregii națiuni. 

Ca element de o deosebită 
importanță și originalitate, con
ducerea României socialiste a 
acordat in ultimele două dece
nii o atenție deosebită dezvol
tării continue a democrației 
muncitorești revoluționare, asi
gurării cadrului organizatoric 
corespunzător pentru partici
parea oamenilor muncii, a în
tregului popor, la conducerea 
tuturor domeniilor de activitate.

Revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 Au
gust 1944 a determinat și. o 
afirmare crescindă a României 
pe plan internațional. Pornind 
ferm de la faptul că între po
litica internă și cea externă 
există o strînsă unitate dialec
tică și fiind conștientă de fap
tul că îndrăznețele sale obiec
tive economico-sociale și po
litice pot fi înfăptuite numai 
în condiții de pace. România 
acționează neabătut pentru 
dezarmare, pentru eliminarea 
armelor nucleare de pe planeta 
noastră, și în primul rînd pen
tru realizarea rapidă a unui 
acord privind eliminarea arme
lor nucleare din Europa, pentru 
dezarmarea generală.

România socialistă, președin
tele ei se bucură de un deose
bit prestigiu in întreaga lume 
pentru activitatea consecventă, 
neobosită îndreptată spre * 1 edi
ficarea unei- lumi fără arme, 
fără războaie, a unei lumi a co
laborării pașnice intre toate 
națiunile, bazată pe principiile 
deplinei egalități în drepturi, 
respectării independentei și su
veranității naționale. neames
tecului în treburile interne ale 
altor state și avantajului re
ciproc. renunțării la forță și 
la amenințarea cu forța, a drep
tului fiecărui ' popor de a-și 
hotărî singur soarta, calea dez
voltării sale", se arată în în
cheierea articolului.

naționale de valori materiale, 
cu servicii, transporturi inter
naționale. transferului de teh
nologii etc., urmărind, și pe a- 
ceastă cale, majorarea activu
lui balanței de plăți curente.
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major în creșterea intensivă a 
productivității muncii. In in
dustrie, de exemplu, producti
vitatea muncii trebuie să spo
rească cu cel puțin 55 la sută, 
ca urinare a progresului tehnic. 
O extindere considerabilă vor 
înregistra sistemele automati
zate și mecanizate. în agricul
tură, progresul tehnic va fi in
trodus în forme adecvate aces
tui sector. în perioada 1986— 
1990 vor fi amenajate pentru 
irigații 1,8—2,5 milioane .hec
tare. astfel că la sfîrșitul cinci
nalului se va ajunge la 5.5—6 
milioane hectare irigate. Se va 
acționa pentru chimizarea și 
mecanizarea complexă a agri
culturii, pentru aplicarea pe 
scară largă a biotehnoiogiei.

în conceptul dezvoltării/. in
tensive a economiei românești 
in etapa actuală, președintele 
Nicolae Ceaușescu acordă o 
importanță deosebită reducerii 
cheltuielilor materiale in toate 
sectoarele — dictată de crește
rea însemnată a dimensiunilor 
producției, de caracterul limitat 
al resurselor naționale, ca și de 
condițiile tot mai grele de im
port. în consecință, programele 
curente și de perspectivă prevăd 
o reducere substanțială a chel
tuielilor materiale. în același 
scop. în cincinalul 1986—1990 se 
are în vedere reducerea consu
murilor de energie pe unitate 
de venit național cu 30 la sută 
și chiar, mai mult.

Acțiunile de recuperare și de 
valorificare a materialelor re- 
folosibile vor cunoaște o deo
sebită amploare, căci în Româ
nia ele reprezintă rezerve ce 
pot permite unor sectoare să-și 
acopere mai mult de 50 la sută 
din necesități.

Programul de investiții este 
orientat, de asemenea, pentru 
sprijinirea dezvoltării intensive. 
Fondurile, care se ridică la
1 400 miliarde de lei pe întregul 
cincinal, sint destinate in spe
cial extinderii bazei naționale 
de materii prime și energetice 
proprii, modernizării și reutilă- 
rii unităților industriale, iar in 
agricultură ele sint destinate 
înfăptuirii programului de lu
crări funciare de ameliorare și 
mecanizării complete a lucrări
lor agricole.

întregul program de dezvol-. 
tare - economico-socialâ in 
actualul cincinal — aflat sub 
semnul creșterii intensive — 
are ca finalitate majoră crea
rea mijloacelor necesare creș
terii permanente a bunăstării 
populației.

în cincinalul 1986—1990 vor 
trebui să crească în continuare 
veniturile reale, și prețurile cu 
amănuntul vor rămine stabile. 
Volumul vînzărilor de .mărfuri 
prin comerțul socialist va crește 
in 1990 cu 9,4 la sută față de
1985. Condițiile de trai se vor 
îmbunătăți in continuare prin 
construirea a peste 750 000 de 
apartamente noi, prin aplicarea 
consecventă a unui vast pro
gram de sistematizare a locali
tăților — ceea ce va asigura o 
locuință modernă pentru fiecare 
familie românească. încă din
1986, peste 82 la sută din 
populația țării locuia în case 
construite după actul istoric de 
la 23 August 1944, cind poporul 
român, condus de comuniști, a 
înfăptuit revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă.

într-un alt articol din aceeași 
publicație, intitulat „România 
— promotoare consecventă a 
renunțării la politica de forță" 
este relevată activitatea neobo
sită a țării noastre îndreptată 
spre eliminarea din viața in
ternațională a instrumentelor 
de folosire a forței, soluționa
rea exclusiv pe cale pașnică, 
prin tratative, a tuturor focarelor 
de tensiune și conflict și pre
venirea apariției altora noi, 
considerînd că includerea pro
punerilor românești in această 
direcție într-un șir de documen
te internaționaie reprezintă „un 
succes al politicii Înțelepte a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
al luptei sale consecvente pen
tru dezarmare și pace, pentru 
independenta și suveranitatea 
tuturor națiunilor lumii, pentru 
o lume mai dreaptă și mai bună.

în articolul „Raporturile eco
nomice externe ale României", 
aceeași publicație se ocupă pe 
larg de adinei rea continuă a 
participării României la divi
ziunea internațională a muncii, 
ilustrindu-se cu date și cifre 
extinderea volumului comerțu
lui exterior, ponderea crescindă 
in ansamblul exporturilor a 
produselor prelucrate. în special 
a mașinilor și utilajelor, muta
țiile intervenite în structura 
importurilor, cu accent pe com
bustibili și materii prime, pro
movarea unor forme variate și 
eficiente de cooperare în dome
niul producției, cercetării teh- 
nico-științifice, comercializării 

produselor românești pe piețele 
externe, ca și în activitatea fi- 
nanciar-bancară. în actualul 
cincinal, se arată în articol. 
România își va intensifica par
ticiparea la schimburile inter
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într-un articol cu titlul „Româ
nia : Concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind dez
voltarea economica intensivă a 
țârii", în revista „JEUNE 
AFRIQUE" nr. 1 989-90/1987, care 
apare la Paris, se arată : „în 
anii postbelici, dar cu deosebire 
după cel de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, 
ținut în 1965. profunde schim
bări cantitative și calitative s-au 
produs în viata economico-so- 
cială a României socialiste, 
schimbări care au făcut dintr-o 
țară considerată înainte de al 
doilea război mondial „emina
mente agrară", cu o industrie 
slabă, un stat industrial-agrar cu 
mari posibilități de dezvoltare 
intensivă.

România dispune astăzi de o 
industrie modernă, capabilă să 
producă mașini și echipamente 
complexe, automobile, nave de 
mare tonaj și platforme marine, 
aparataj electronic de virf, bu
nuri de consum diverse, de 
înaltă tehnicitate și de calitate 
superioară. Practic nu există 
sector economic important in 
care industria românească să nu 
poată realiza produse la nivel 
mondial.

Elaborată din inițiativa și sub 
îndrumarea directă a președin
telui Nicolae Ceaușescu. strate
gia economică a României in 
cincinalul actual, 1986—1990, și 
în perspectivă, pornește de la 
orientarea spre o creștere de tip 
intensiv, considerată ca un pro
ces complex, de natură să deter
mine schimbări structurale in 
corelațiile fundamentale ale re
producției și dezvoltării econo
mice.

Expresia concentrată a trans
formărilor pe care acest proces 
fundamental în curs le implică 
și care își propune ca obiectiv 
principal trecerea României la 
stadiul de țară socialistă me
diu dezvoltată este reprezen
tată — în concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu — de crește
rea mai rapidă. în toate ramu
rile. a indicatorilor care arată 
rezultatele definitive, fizice ale 
activității economice — produc
ția netă, producția-marfă, veni
tul național, eficienta etc. —ra
portate la consumul de resurse 
materiale și energetice.

Stabilirea proporțiilor în ca
drul ramurilor și intre ele pe 
baze noi constituie o altă di
mensiune semnificativă a creș
terii economice intensive. în ca
drul industriei se dezvoltă cu 
prioritate ramurile de înaltă 
tehnicitate, care valorifică cu 
maximum de eficientă materiile 
prime, resursele energetice și 
forța de muncă. Astfel, con
strucțiile de mașini și chimia 
înregistrează ritmuri de dezvol
tare superioare mediei realizate 
pe ansamblul industriei. Mutații 
.importante au loc în interiorul 
acestor ramuri. în ceea ce pri
vește construcțiile de mașini, se 
prevăd ritmuri superioare pen
tru industria electronică, elec
trotehnică și mecanică fină.

Un loc oentrâl în dezvolta
rea intensivă a economiei ro
mânești revine creșterii pro
ductivității muncii în industrie, 
agricultură, transporturi, ser
vicii etc., prin care se are in 
vedere obținerea a circa 90 la 
sută din creșterea venitului na
țional pe cincinalul în curs. 
Progresul tehnic joacă un rol

de afirmare
Romania at the 43rd Anniversary of 
the Anti-Fascist and Anti-Imperialist 

Revolution of Social and National
Liberation
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Sub titlul : „România Ia a 
43-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă", 
publicația indiană „FAIR 
IDEA" face. într-o suită de ar
ticole. o amplă prezentare a 
transformărilor revoluționare ce 
au avut loc în țara noastră în 
anii care au trecut de la actul 
istoric de la 23 August 1944.

„Succese cu totul remarcabile 
— scrie revista — au fost obținu
te în perioada deschisă de Con
gresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, din 1965. cînd 
in fruntea partidului și statu
lui a fost ales Nicolae Ceaușescu 

_•— ilustru conducător de partid 
și om de stat, gînditor și luptă
tor revoluționar, călit în marile 
bătălii ale poporului român 
pentru apărarea intereselor sale 
vitale, pentru propășirea Româ
niei. Sub conducerea sa au fost 
elaborate și se aplică programe 
concrete, eșalonate pe termen 
lung, vizînd dezvoltarea com
plexă a economiei naționale, a 
științei, învățămintului și cultu
rii, a tuturor domeniilor vieții 
sociale, pet-fecționareâ întregu
lui organism social pe calea 
democrației muncitorești revo
luționare, realizarea unei înalte 
calități a vieții umane. în
scrierea activă a României in

Mesajul umanist al doctrinei de pace a președintelui României
Publicația indiană „Fair Idea" 

se referă pe larg la activi
tatea internațională a țării 
noastre intr-un articol distinct, 
intitulat: „Un mare erou al 
păcii — președintele României, 
Nicolae Ceaușescu", în care se 
arată. între altele :

„în lumea noastră, ce se 
aseamănă tot mai mult cu o 
mare învolburată, dominată de 
tensiuni economice. politice, 
morale și — nu în ultimul rînd 
— militare, sînt mulți oameni 
care iubesc pacea, care doresc 
pacea. Sint mulți cei care, de la 
un capăt la altul al planetei, 
luptă pentru pace cu mijloacele 
ce le sint proprii. Dar sint pu
țini acei oameni care se bucură 
de un larg prestigiu și influen
ță asupra unor personalități — 
deoarece ei înșiși sînt mari per
sonalități .ale vieții politice in
ternaționale, care pot inspi
ra speranță . și hotărîre. 
Unul dintre acești oameni 
este președintele României — 
Nicolae Ceaușescu.

De 22 de ani, poporul român 
și-a încredințat desțjnele aces
tui mare om politic. în a cărui 
personalitate patriotismul se 
împletește cu internaționalis
mul. Perioada inaugurată acum

0 construcție grandioasă 
-o mindrie pentru români

Răspunzind interesului larg 
manifestat in diferite țări ale 
lumii față de monumentala con
strucție Canalul D'unăre-Marea 
Neagră, ziarul „LE MATIN DU 
SAHARA", care apare în Ma
roc, publică un articol în care, 
prezentind istoricul acestei 
grandioase lucrări, subliniază 
semnificațiile sale deosebite.

„La 26 mai 1984 — se arată in 
articol — pe păminturiie din 
sud-estul României a avut Ioc 
un eveniment de o mare im
portanță : inaugurarea canalului 
Dunăre-Marea Neagră, lucrare 
de mari proporții, care modifică 
nu numai geografia zonei, ci, 
totodată, a întregului continent. 
In acest moment, istoria și geo
grafia României au făcut să se 
înscrie, pentru eternitate, ceea 

circuitul mondial de valori ma
teriale și culturale.

în comparație cu anul 1944, 
producția industrială este în 
prezent de peste 100 de ori mai 
mare. Din această creștere, 
peste 80 la sută s-a realizat în 
ultimii 20 de ani. Producția 
agricolă a crescut de circa 6 
ori. iar venitul național — de 
peste 32 de ori. S-a realizat un 
vast program de construcții in
dustriale, agricole și social- 
culturale, s-a schimbat întreaga 
înfățișare a țării. O puternică 
dezvoltare au cunoscut știința, 
învățămîntul. cultura, activita
tea politico-educativă . de for
mare a omului nou, factor de
terminant pentru progresul eco- 
nomico-social.

în acești ani. scrie în conti
nuare publicația indiană, s-a 
asigurat rezolvarea problemei 
naționale. Societatea româ
nească asigură largi libertăți și 
drepturi democratice pentru 
toți cetățenii săi, fără deose
bire de naționalitate, rasă, sex 
sau religie. Dezvoltarea eco
nomică echilibrată a tuturor 
județelor țării. garantarea 
dreptului la muncă, a accesului 
la învățămint și cultură, a 
drepturilor și libertăților funda
mentale înscrise în constituția 
țării oferă posibilități neîngră
dite de afirmare a tuturor locui
torilor țării. Cetățenii români

22 de ani în istoria României 
este pe bună dreptate definită 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", 
pentru că atunci s-a deschis o 
epocă nouă, fără precedent în 
existența milenară a poporului 
român.

La începutul deceniului patru 
al secolului nostru, nori întu
necați se așterneau deasupra 
Europei, a lumii intregi — fas
cismul. A' urniat apoi holocaus
tul. Independența multor țări a 
început să fie amenințată. Sta
tul național unitar român, de- 
săvîrșit la 1 Decembrie 1918, era 
amenințat cu destrămarea. în 
apărarea lui s-au ridicat nu
meroși patrioți luminați, ce 
.și-au unit rindurile suo 
conducerea Partidului Comu
nist Român. în primele rinduri 
ale acestei lupte se afla 
Nicolae Ceaușescu. Era sufletul 
marilor manifestări pentru 
pace, împotriva fascismului și a 
războiului. împreună cu Elena 
Ceaușescu, tovarășa sa de luptă 
și de viață, a avut rolul hotări- 
tor în organizarea demonstra
țiilor de Ia 1 Mai 1939. împo
triva escaladării fascismului și 
pregătirilor de război. A fo-ftt 
judecat și condamnat, dar el nu 

ce românii numesc «marea cale 
albastră». Canalul este o con
strucție maiestuoasă făurită de 
mina omului, integrată organic 
în peisajul economic și natural 
al țării.

Construcția a durat opt ani, 
înglobind munca și inteligența 
a zeci de mii de oameni de pro
fesiile cele mai diferite. Pe 
șantierul marelui canal s-a în
scris o adevărată epopee în 
oțel și beton, un lung lanț de 
fapte eroice și constructive ale 
întregului popor.

Această construcție gigantică, 
de proporții unice în România, 
a demonstrat forța economiei 
române și perseverența unui 
popor pentru propășirea țării 
sale. Nu a fost o treabă sim
plă, căci niciodată România nu

Cutezătoare programe de dezvoltare, 
plenară a științei românești

Plenary Affirmation of Romanian 
Science
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de naționalitate maghiară, ger
mană și de alte naționalități 
dispun de școli, publicații, cărți, 
teatre și alte ansambluri, cultu
rale în limba maternă. '

Pe temeiul înfăptuirilor de 
pină acum. România proiectează 
programele de viitor, urmărind 
continuarea în ritm înalt a 
progresului economic și social".

Autorul articolului prezintă în 
continuare obiectivele înscrise 
în actualul plan de dezvoltare, 
subliniind că o atenție priori
tară se acordă introducerii 
celor mai noi cuceriri ale re
voluției tehnico-științifîce. în 
articolul intitulat „Afirmarea 
plenară a științei românești", 
publicația indiană subliniază : 
„Cercetarea- științifică, și-a adus 
o contribuție importantă la 
aplicarea în viață a programe
lor de dezvoltare ecbnomică și 
socială a țării. Mărturie în acesț 
sens stau realizările și succese
le economiei românești, menți
nerea ritmului de creștere în 
condițiile în care economia 
mondială este confruntată cu 
fenomene de criză. c(u . rate 
scăzute de dezvoltare sau chiar 
cu recesiune economică în nu
meroase țări capitaliste.

Prin Consiliul Național al 
Stiintei și învățămintului. con
dus de un savant de prestigiu 
mondial, cu înalte capacități ști
ințifice și organizatorice — 

a abandonat niciodată lupta 
pentru pace și o Românie nouă.

Nicolae Ceaușescu este azi un 
strălucit luptător pentru pace, 
pentru făurirea unei lumi noi, 
liberă de arme și războaie. Și 
este un adevăr că progresele 
obținute de România în toate 
domeniile vieții economico-so
ciale. politica sa internațională 
realistă și constructivă fac să se 
vorbească în întreaga lume, cu 
respect și cu înaltă con
siderație, despre personalita
tea proeminentă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Ca țară europeană, Iubitoare 
de pace. România a trecut în 
mod unilateral la reducerea cu 
5 la sută a armamentelor, efec
tivelor si cheltuielilor militare. 
Acest nou act politic al Româ
niei, inițiat de președintele 
Ceausescu. a fost aprobat 
de întregul popor. în ca
drul unui referendum național. 
Nicolae Ceaușescu subliniază că 
vremea vorbelor despre pace a 
trecut. Acum este vremea fap
telor ! Inițiativa României s-a 
bucurat de un larg ecou inter
național atît pentru caracterul 
său original, cît și pentru me
sajul său umanist.

Roumanie: Le canal Damibe-Mer Noire
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realizase construcții de o ase
menea amploare și complexi
tate.

De altfel, au mai fost reali
zate canale navigabile. Pot fi 
menționate, printre altele, cele 
mai importante : Panama, Suez, 
Moscova — Volga, Germania de 
Nord. Construcția canalului Du
năre-Marea Neagră nu este cu 
nimic mai prejos decît cele 
enumerate mai sus.

Cu toate că este mai scurt — 
are numai 64,2 km — el a re
clamat volume de muncă mai 
mari decit toate celelalte, chiar 
în comparație cu cel mai lung, 
Canalul de Suez, 164 km, 275 
milioane mc pămînt dizlocat — 
în timp ce canalul românesc a 
reclamat o dizlocare de peste 
300 milioane mc pămînt și rocă.
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academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu — știința 
românească se concentrează 
asupra problemelor majore re
zultate din planurile de dez
voltare a României, promovînd 
în principal sectoarele legate de 
progresul tehnico-științitic și 
asigurind dezvoltarea la pa
rametri superiori a tuturor 
celorlalte ramuri.

După cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român a fOst formulată o nouă 
concepție privind locul și rolul 
științei în viața socială, ca parte 
integrantă a procesului de dez
voltare multilaterală a ță
rii, inițiat de președintele 
Nicolae Ceaușescu. Această con
cepție are ca trăsături esențiale 
orientarea cercetării științifice 
către problemele majore ale 
economiei, strînsa legătură cu 
practica, aplicarea rapidă în 
producție a cuceririlor științei; 
integrarea cercetării cu învăță- 
mîntul și producția, răspunde
rea pe care oamenii de știință 
o au în rezolvarea problemelor 
societății, în apărarea păcii" — 
arată revista, prezentînd în con
tinuare date semnificative 
despre potențialul științific 
românesc, despre realizările și 
preocupările de viitor ale oa
menilor de știință și cercetători
lor din țara noastră.

Doctrina Ceaușescu este cla
ră : nu există altă ieșire din 
situația periculoasă generată de 
cursa înarmărilor decît obți
nerea prin negocieri, oricît de 
anevoioase ar fi ele, a unor în
țelegeri reale, care să ducă la 
dezarmare. Aceasta este condi
ția fundamentală a păcii",

într-un alt articol. intitulat 
„Pace, dezarmare și indepen
dență", publicația indiană subli
niază : „România dispune de o 
doctrină proprie a păcii și de o 
concepție originală privitoare la 
pacea lumii. îmbinind idei, 
propuneri și inițiative proprii 
cu cele prezentate de alte sta
te, România a elaborat un pro
gram atotcuprinzător și con
cret de pace și dezarmare. în 
deplină concordanță cu aspira
țiile poporului român și ale co
munității internaționale".

într-un alt articol, publicația 
indiană prezintă concepția și 
inițiativele României. aîe 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu privire la căile de soluțio
nare a problemelor subdezvol
tării. Aceeași publicație inse
rează un articol distinct intitu
lat „Independența — o constan
tă a politicii externe a Româ
niei".
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Canalul Dunăre-Marea Nea
gră -x totul, absolut tot de la 
concepție pină la execuție — re
prezintă un efort românesc. 
Prin realizarea, pentru prima 
dată, a unei asemenea construc
ții de mare anvergură, fără a 
face apel la experiența altor 
țări, la licențe, la importuri de 
echipamente sau materiale de 
construcții, la asistență tehnică 
străină, economia românească a 
realizat o mare performanță". 
Cine privește o hartă înțelege 
ușor importanța internaționala 
pe care această arteră albastră 
o are pentru realizarea unei noi 
legături mai avantajoase între 
mai multe țări europene. Mat- 
rea Nordului și Oceanul Atlan
tic la un capăt și cu Canalul de 
Suez și mările sudului la celă
lalt capăt.


