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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN JUDEȚUL HARGHITA

Tovarfițul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist 
Republicii 
împreună 
Ceauțescu, 
zita de lucru in județul Har
ghita.

Român, președintele 
Socialiste România, 
cu tovarășa Elena 
a continuat, joi, vi-

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populară din municipiul Miercurea-Ciuc

întâlnirile din această zi ou 
puternice colective de oameni ai 
muncii din intreprinderi ale 
municipiului Miercurea-Ciuc au 
prilejuit analiza modului cum 
se acționează pentru îndepli
nirea planurilor si programelor 
de dezvoltare economico-socia- 
lă. a măsurilor ce se impun în 
vederea ridicării la un nivel 
superior, de calitate si eficien
tă. a întregii activități.

La vizită au participat tova
rășii Emil Bobu si Silviu 
Curticeanu.

La sosirea la ÎNTREPRIN
DEREA DE TRACTOARE, 
primul obiectiv al vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
întimpinati cu oele mai calde 
sentimente de dragoste si 
profundă considerație de oo- 
lectivul de muncitori, maiștri și 
ingineri.

O formațiune alcătuită din 
membri ai gărzilor patriotioe si 
ai detașamentelor de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei a prezentat onorul. Ti
neri si tinere au oferit, cu 
respect, buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întimpinati de ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, Radu Păunescu. de repre
zentanți ai centralei industriale 
de profil și ai consiliului oa
menilor muncii al unității.

în timpul vizitei, secretarul 
general al partidului a fost in
format pe larg, de către direc
torul întreprinderii. Alexandru 
Benko, despre rezultatele obți
nute de constructorii de trac
toare din Miercurea-Ciuc, preo
cupările lor pentfti îndeplinirea 
planului la toti indicatorii, creș
terea producției la export, mo
dernizarea continuă a produse
lor și sporirea competitivității 
acestora.

S-a subliniat 
întreprinderea din 
Ciuc. ctitorie a 
Nicolae Ceaușescu, 
tractoare pe șenile 
cuprinse între 45—100 CP. des
tinate mecanizării lucrărilor a- 
gricole pe terenuri în pantă, 
precum și pentru uz industrial.

în timpul vizitei au fost înfă
țișate rezultatele obținute în 
cadrul acțiunii de organizare și 
modernizare a producției, re- 
liefîndu-se că. prin aplicarea 
măsurilor prevăzute pentru pri
ma etapă, productivitatea mun
cii a sporit cu 17,8 la sută.

în secția de montaj general 
a fost organizată o expoziție 
care reunește rezultate din ac
tivitatea de cercetare, soluții de 
promovare a progresului tehnic, 
realizate prin rezolvarea a peste 
50 de teme specifice acestui 
sector, programe care se înfăp
tuiesc sub îndrumarea tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele 
Consiliului National al Științei 
și învățămîntului.

faptul că 
Miercurea- 

Epocii 
realizează 
cu puteri

(Continuare in pag. a Ii-a)

Dragi tovarăși,
Aș dori să încep prin a vă adre

sa dumneavoastră, tuturor locui
torilor municipiului Miercurea- 
Ciuc și județului Harghita un 
salut călduros, revoluționar, îm
preună cu cele mai bune urări. 
(Aplauze Și urale puternice, pre
lungite ; se scandează ,,Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

în cursul vizitei de lucru pe care 
o efectuăm în Harghita am vizi
tat patru întreprinderi industriale 
din Odorhei și Miercurea-Ciuc, o 
cooperativă agricolă de producție, 
ne-am întîlnit cu comuniștii, cu 
oamenii muncii, cu consiliile de 
conducere, cu mulți cetățeni din 
aceste localități. Pe ansamblu, 
trebuie să declar de la început că 

avem impresii bune despre acti
vitatea organizațiilor de partid, a 
oamenilor muncii, a cetățenilor 
din Harghita. (Aplauze și urale 
prelungite, se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).

Am constatat, cu multă satisfac
ție, la cele trei întreprinderi con
structoare de mașini din Odorhei 
și Miercurea-Ciuc, rezultate bune, 
preocuparea pentru perfecționarea 
și ridicarea nivelului tehnic al 
producției. De altfel, întreprin
derea de tractoare din Miercurea- 
Ciuc exportă în peste 25 de țări 
din diferite continente, ceea ce în
seamnă că produce tractoare de 
calitate, care au făcut ca ac
tivitatea oamenilor muncii din 

Miercurea-Ciuc să fie apreciată și 
peste hotare. (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !").

Am vizitat întreprinderea de 
tricotaje din Miercurea-Ciuc, care 
realizează producții de calitate. 
Tovarășii de la această întreprin
dere au declarat că exportă aproa
pe 80 la sută din producție în di
ferite țări, ceea ce atestă, de ase
menea, că muncitoarele și munci
torii — dar mă refer la muncitoa
re, pentru că marea majoritate a 
celor care lucrează în această în
treprindere sînt femei — produc 
lucruri de bună calitate și, în a- 
cest fel, le pot exporta în multe 
țări ale lumii.

Am fost informat că, în gene
ral, întreprinderile industriale din 

Harghita au rezultate bune, că, 
pe ansamblu, au realizat planul de 
producție, chiar cu o mică depă
șire, deși mai sînt întreprinderi 
care au rămas datoare societății, 
au rămas datoare chiar față de 
colectivele respective, în ce pri
vește realizarea planului.

Pentru toate aceste realizări din 
producția industrială pe primele 
patru luni din acest an, doresc să 
adresez cele mai calde felicitări 
tuturor oamenilor muncii din in
dustrie și celelalte sectoare de ac
tivitate, precum și urarea de a 
obține noi și noi succese în reali
zarea planului pe acest an, în în
făptuirea întregului cincinal. (A- 
plăuze și urale puternice ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!").

Am vizitat o cooperativă a- 
gricolă de producție. L-ați auzit 
aici pe președintele cooperativei 
apreciind ce producții vor obține 
în acest an. De altfel, cooperativa 
a realizat an de an o creștere im
portantă a producției, a venituri
lor generale și, deci, și a venitu
rilor cooperatorilor. Este o coope
rativă, se poate spune, milionară, 
dar, practic, toate cooperativele — 
și din Harghita, și din întreaga 
țară — sînt milionare pentru că 
nu există astăzi cooperativă de 
producție agricolă care să nu ob
țină producții de zeci de milioane 
de lei anual. Și aceasta de
monstrează cu putere superiorita
tea agriculturii socialiste, forța 
unită ’ a țărănimii, care asigură 
creșterea continuă a producției a- 
gricole, ridicarea bunăstării țără
nimii, realizarea unei bune apro
vizionări a întregii țări. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul !“)•

Din ceea ce am văzut pe parcurs 
și din informarea prezentată de 
biroul comitetului județean de 
partid reiese că și în agricultură 
sînt perspective pentru o recoltă 
bună în acest an și ca, în acest 
fel, județul Harghita să ocupe un 
loc mai înaintat, să se situeze în
tre județele fruntașe și în ce pri
vește agricultura.

Aș dori să adresez cele mai 
calde felicitări tuturor oamenilor 
muncii, cooperatorilor, țărănimii 
din Harghita pentru rezultatele 
obținute și urarea de a realiza re
colte și mai mari, de a spori con
tribuția agriculturii din Harghita 
— ca de altfel a întregii țări — 
la dezvoltarea generală a patriei 
noastre socialiste ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Am constatat, cu multă satisfac
ție, preocuparea colectivelor de 
cercetători, de specialiști și de 
oameni ai muncii pentru perfec
ționarea producției, ridicarea ni
velului calitativ și tehnic, pentru a 
asigura înnoirea producției și apli

carea în viață a noilor cuceriri ale 
științei și tehnicii.

Doresc să adresez felicitări tu
turor celor din Harghita — care, 
la fel ca toți oamenii de știință din 
țara noastră — acționează pentru 
a contribui la perfecționarea în
tregii activități și aplicarea în 
viață a cuceririlor noii revoluții 
tehnico-științifice, ale noii revolu- . 
ții agrare ! (Aplauze și urale puter
nice, îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).

Ne-am întîlnit cu mulți elevi, cu 
mulți pionieri, șoimi ai patriei, 
uteciști, cu tineri care acum sînt 
preocupați de a încheia școala cu 
rezultate cît mai bune, de a se 
situa pe locuri cît mai bune la în
vățătură, dar și de a-și ridica con
tinuu nivelul de pregătire, de a-și 
însuși cele mai înaintate cunoș
tințe din toate domeniile. Numai 
astfel vor putea să devină buni 
cetățeni ai patriei, cu o înaltă pre
gătire, în stare să lucreze cu rezul
tate bune in orice sector de activi
tate. să fie cetățeni demni, mîndri 
ai Republicii Socialiste România, 
să asigure, practic, contribuția lor 
la dezvoltarea generală a patriei ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — tinerii !", 
„Ceaușescu și poporul !“).

Aș dori să urez tuturor elevilor 
din învățămîntul din Harghita, 
întregului tineret succese și re
zultate cît mai bune în acest an, 
dar și în anii următori, de a pu
tea, într-adevăr, să-și însușească 
în cele mai bune condiții tot ceea 
ce există mai bun în știință, în 
cultură, în dezvoltarea generală a 
lumii. (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu—tinerii !“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Deși în tot ceea ce am spus 
m-am referit în egală măsură și 
la bărbați, și la femei, și la cei 
mai în vîrstă, și la cei tineri, do
resc totuși să mă refer, în mod 
special, la rolul important al fe
meilor în dezvoltarea economico1- 
socială, în întreaga viață. De alt
fel, în întreprinderile industriei 
de textile din Harghita și în alte 
sectoare, marea majoritate sînt 
femei. Pe parcursul vizitei ne-am 
întîlnit cu multe, foarte multe fe
mei și am constatat hotărîrea lor 
de a-și aduce contribuția tot mai 
activă, de a lucra, cîteodată, chiar 
mai bine decît bărbații. Doresc să ' 
apreciez contribuția femeilor și să 
le urez ca — în condițiile depli
nei egalități existente în țara noas
tră între bărbați și femei, între 
toți cetățenii, fără nici o deosebi
re — să aibă rolul pe care îl me
rită și să-și aducă contribuția tot 
mai activă la dezvoltarea generală 
a patriei noastre ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“).

Dragi tovarăși,
în acest an s-au împlinit, în iar

nă, 20 de ani de la reorganizarea 
teritorial-administrativă — deci și 
20 de ani de la constituirea jude
țului Harghita. Un timp nu prea 
lung — dar o perioadă de împli
niri mărețe în toate domeniile de 
activitate.

în general, întreaga noastră țară 
a cunoscut o dezvoltare puternică 
după Congresul al IX-lea al parti
dului. După reorganizarea terito
rial-administrativă, toate județele 
patriei roastre s-au dezvoltat pu
ternic. Aplicînd ferm politica de 
amplasare a forțelor de produc
ție, a industriei și celorlalte acti
vități pe întreg teritoriul, în toate 
județele s-au creat zeci și zeci de 
noi platforme industriale, care 
asigură condiții de muncă, de via
ță dintre cele mai bune pentru 
toți oamenii muncii. Acesta este 
rodul politicii juste a partidului 
nostru comunist, care a pornit și 
pornește de la faptul că socialis
mul trebuie să asigure, pentru toți 
cetățenii patriei, fără nici o deo
sebire, pentru toate zonele și ju
dețele țării o dezvoltare echili
brată, deoarece numai astfel se 
realizează adevărata egalitate în 
drepturi, se asigură condiții dem
ne de muncă și de viață pentru 
toți cetățenii patriei noastre so
cialiste. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceausescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).

în ce privește județul Harghita, 
producția industrială a crescut, în 
această perioadă, de circa 8 ori, a 
sporit numărul muncitorilor, s-au 
asigurat locuri de muncă pentru 
toți oamenii, pentru întregul tine
ret — ca de altfel în întreaga țară. 
S-au construit multe edificii so- 
cial-culturale. Dacă privim astăzi 
municipiul Miercurea-Ciuc, cu to
ții — sau cei mai în vîrstă — își 
amintesc cum se înfățișa el acum 
20 de ani. Am participat atunci la 
constituirea județului — dar cu
noșteam și din trecut acest oraș. 
Astăzi, de fapt, Miercurea-Ciuc, 
ca și alte orașe și localități ale 
țării — dar mă refer la municipiul 
Miercurea-Ciuc — a devenit un 
oraș modern, nou, cu locuințe care 
îl așază nu numai în rîndul ce
lor mai frumoase orașe din Româ
nia, dar și în rîndul multor ase
menea orașe din întreaga lume. 
Este un oraș modern, care asigură 
condiții de viață corespunzătoare, 
cu o arhitectură bună și dă o în
fățișare cu adevărat nouă, socia
listă municipiului Miercurea-Ciuc 
și județului Harghita. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!").
(Continuare in pag. a IH-a)
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Pe platoul din incinta întreprin- 
■rii au fost prezentate tipurile de 
uțoare realizate în prezent la 
iercurea-Ciuc. între care tractorul 
riversal 445 SV. distins cu meda- 
» de aur la citeva tirguri inter- 
itionale. S-a evidential faptul că. 
ora actuală, marca acestei fabrici 

te cunoscută în 27 de țări ale 
mii.
Apreciind rezultatele obținute de 
■nstructorii de tractoare din Miercu- 
ta-Ciuc. secretarul general al parti- 
ilui a cerut să se acționeze in con- 
inare pentru îmbunătățirea per- 
■rmantelor . tehnico-îunctionale sl 
■alizarea unor produse de o căli
te si mai bună, creșterea competi- 
vitătii acestora pe piața externă. 
La încheierea vizitei. tovarășul 
icolae Ceau-șescu a adresat Co- 
ctivului de oameni ai muncii de 
i intreprinderea de tractoare, fe- 
citări pentru rezultatele obținu- 
. subliniind faptul că, intr-o pe- 
oadă relativ scurtă, unitatea a 

reușit să realizeze produse aprecia
te nu numai in țara noastră, ci și 
peste hotare. Au fost relevate, tot
odată. cerințele deosebite ce se pun 
pentru îmbunătățirea în continuare 
a performantelor si calității tractoa
relor românești. în același timp, 
s-a reliefat că rezultatele de la 
Miercurea-Ciuc arată că muncind 
bine, ridlcînd calitatea produselor 
se asigură și creșterea reală a re
tribuției.

Subliniind preocupările existente 
pentru ca produsele industriei de 
tractoare din tara noastră să-și con
solideze locul pe care îl ocupă pe 
piața externă, secretarul general al 
partidului a relevat că șl cei de 
la Miercurea-Ciuc trebuie să facă 
totul în acest sens, prin creșterea 
competitivității produselor și aplica
rea pe scară largă a cuceririlor re
voluției tehnîco-știintifice.

Luîndu-și rămas bun de la con
structorii de tractoare harghiteni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
urat noi succese, multă sănătate și 
fericire.

Cuvintele secretarului general al 
partidului au găsit un profund ecou 
în rindul colectivului de oameni ai 
muncii de aici, care, prin îndelungi 
aplauze și aclamații, au exprimat 
hotărirea de a face totul pentru 
transpunerea neabătută in viată a 
orientărilor și indicațiilor primite 
cu acest prilei. pentru îndeplinirea, 
la un îhalt nivel de, calitate și efi
cientă. a sarcinilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal.

în această entuziastă atmosferă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu au luat loc 
într-o mașină deschisă, indreptin- 
du-se spre următorul obiectiv al 
vizitei.

Mii si mii de cetățeni al 
municipiului Miercurea-Ciuc. ti
neri și virstnici. aflați de-a lungul 
traseului parcurs, au salutat cu 
multă căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa 
Elena Ceausescu, exprimind bucuria 
si satisfacția de a-i avea, din nou, 
ca oaspeți dragi.

Vizita tn municipiul Miercurea- 
Ciuc a continuat la ÎNTREPRIN
DEREA DE TRICOTAJE. 
cadrul dialogului cu cadrele de con
ducere ale unității șl centralei in
dustriale de profil, la care a parti
cipat și ministrul industriei ușoare, 
Mafia Flucsă. au fost analizate pro
blemele realizării de tricotaje cu 
grad mare de prelucrare, mai com
petitive, mai bine valorificate pe 
piața externă.

Directorul întreprinderii. Demes 
Demeter, a raportat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că unitatea șl-a 
îndeplinit sarcinile de plan pe pri
mele patru luni ale anului și are 
asigurate toate condițiile pentru 
realizarea integrală a. planului pe 
1988. pe întregul cincinal. Mențio- 
nind că 80 la sută din totalul pro
ducției se valorifică prin export, au 
fost reliefate grila acordată reali
zării producției pentru piața exter
nă, faptul că toate contractele cu 
partenerii de peste hotare au fost 
onorate în avans.

In cadrul unei expoziții au fost 
prezentate produse reprezentative, 
realizate în concordanță cu cerințele 
partenerilor din țară șl de peste 
hotare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au vizitat 
secția de tricotaje, unde au fost în
fățișate rezultatele obținute în va
lorificarea superioară a materiilor 
prime, preocupările de viitor in 
direcția îmbunătățirii continue a ca
lității produselor, precum și in ac
țiunea de introducere în circuitul 
productiv a materialelor refolosibile.

Secretarul general al partidului a 
fost informat, de asemenea, despre 
îndeplinirea măsurilor din prima eta
pă a programului de organizare și 
modernizare a proceselor de produc
ție, măsuri care au contribuit la creș
terea productivității muncii cu peste 
24 la sută.

Au fost scoase, în evidență succe
sele înregistrate în reducerea consu
murilor de materii prime, materiale. 
Combustibili și energie electrică. S-a 
arătat în acest sens că numai în 
cursul acestui an, prin reproiectare, 

diversificarea gamei sortimentale și 
înnoirea producției se va obține o 
economia considerabilă de materii 
prime.

în numele întregului colectiv, con
ducerea întreprinderii a adresat se
cretarului general al partidului cele 
mai calde mulțumiri pentru orien
tările date și recentele măsuri lua
te, pe baza acestora, în vederea dez
voltării și modernizării sectorului de 
tricotaje, ceea ce va determina 
realizarea de produse în cantități 
sporite, de o calitate șl mai bună, 
mai Competitive, mai bine valorifi
cate pe piața internațională a trico
tajelor. în același timp, secretarul 
general al partidului a fost informat 
despre aplicarea sistemului muncii 
în acord global și a normativelor 
privind retribuția suplimentară pen
tru producția de export, care consti
tuie puternice stimulente în îndepli
nirea ritmică a sarcinilor de plan.

Harnicele muncitoare de la a- 
ceastă întreprindere au făcut o 
entuziastă Primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, i-au înconjurat cu dra

goste, le-au oferit flori și au expri
mat profunda satisfacție pentru tot 
ceea ce se întreprinde in vederea 
dezvoltării continue a județului, a 
întregii țări.

Pe parcursul Vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au oprit în mai multe 
rindurl, au stat de vorbă cu munci
toarele, s-au interesat de munca și 
viața lor.

în Încheierea vizitei, secretarul ge
neral al partidului a adresat colec
tivului întreprinderii cele mal calde 
felicitări pentru rezultatele obți
nute în producție. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că este 
necesar să fie continuată preocu
parea pentru îmbunătățirea nivelu
lui calitativ al produselor, pentru 
valorificarea lor Cît mai bună, subli
niind că prin creșterea eficienței 
economice a întreprinderii se asigu
ră sporirea fondului de participare 
la beneficii a fiecărui muncitor, a 
veniturilor celor ce muncesc, aceasta 
fiind calea de dezvoltare socialistă, 
de ridicare a bunăstării materiale și 
Bpirituale a întregii națiuni.

\AAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC
Vizita de lucru pe care tovarășul 
icolae Ceaușescu. secretar general 
l Partidului Comunist Român, pre- 
îdinteie Republicii Socialiste Româ- 
ia. a efectuat-o. împreună cu to- 
arășa Elena Ceaușescu. în județul 
larghita s-a încheiat, joi. cu o mare 
dunăre populară.
Desfășurată în piața centrală a 

mnlciplului Miercurea-Ciuc. adu- 
area a reunit peste o sută de 
iii de participant! — mineri, 
îetalurgiști, constructori de mâ
ini, muncitori forestieri, textiliști. 
ărani cooperatori, aiți oameni ai 
luncii din numeroase localități ale 
udețului. Ei erau animați de aceeași 
orință profundă de a exprima, incă 

dată, direct si cald. tovarășului 
Jicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
,’eaușescu. intreaga lor recunoștință 
lentru noua vizită întreprinsă în 
.ceasta parte a tării, pentru sprijinul 
permanent acordat dezvoltării con- 
inue a județului Harghita. Dînd 
;las sentimentelor înălțătoare p.e care 
e impărtășeau in aceste momente 
leosebite, cei prezenți au aclamat cu 
nflăcărare pentru partid si secreta- 
■ul său general, pentru patria noas- 
ră socialistă, liberă, demnă si înflo- 
itoare. Formații artistice întregeau, 
>rin cintec și dans, atmosfera aces- 
ei zile sărbătorești.
Sosirea la tribună a tovarășului 

'Jicolae Ceaușescu. a tovarășei 
ilena Ceaușescu a fost salutată cu 
nultă însuflețire, cu puternice aplau- 
:e. urale și ovații.

Deschizînd' adunarea. tovarășul 
Vurel Costea. prim-seCretar al Co- 
nitetului județean Harghita al 
P.C.R., a spus :

Mult stimate $1 Iubite tovarășe 
Vicolae Ceaușescu, secretar general 
11 Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România,

Mult stimată tovarăș* Elena 
Ceaușescu.

în aceste momente sărbătorești, de 
profundă mindrie patriotică, de pu
ternică angajare revoluționară și 
unitate de neclintit în jurul partidu
lui. în numele comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii din județul 
Harghita, adresăm salutul nostru 
fierbinte sl exprimăm din inimă cele 
mal înălțătoare sentimente de stimă 
și prețuire ilustrului conducător al 
partidului si statului nostru, celui 
mal iubit fiu al națiunii. înflăcărat 
patriot revoluționar, marele sl strălu
citul Erou între eroii neamului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Din întreaga noastră ființă, din tot 
sufletul, vă urăm, mult stimate și 
iubita tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu. un călduros „bun venit" 
pe aceste străvechi meleaguri româ
nești.

Pentru toți cei ce trăiesc si mun
cesc în județul Harghita, vizita dum
neavoastră de lucru, marea și însu- 
fletitoarea adunare populară de 
astăzi reprezintă momente care se 
vor înscrie pentru totdeauna în is
toria acestui județ, constituie un mi
nunat prilej de a vă aduce. încă o 
dată, cu deosebit respect și a- 
leasă gratitudine, omagiul fierbinte 
și recunoștința noastră profundă 
pentru activitatea dumneavoastră 
de conducător clarvăzător al des
tinelor poporului, de patriot revolu
ționar care militează cu con
secvență și fermitate neîntreruptă, de 
peste cinci decenii și jumătate, pen
tru progresul continuu al României, 
pentru libertatea și independenta pa
triei. pentru cauza păcii și colaboră
rii intre toate națiunile lumii.

Oamenii acestor străvechi me
leaguri românești, asemenea întregu
lui nostru popor, trăiesc un timp 
eroic al marilor împliniri socialiste, 
inaugurate de Congresul al IX-lea 
al partidului, cu modernele ctitorii 
ale industriei, agriculturii, științei, 
culturii si invățămîntului. ce definesc 
sintetic perioada cea mai fertilă în 
realizări din Istoria noastră multi
milenară. Epoca Nicolae Ceaușescu.

Județul Harghita, aflat în trecut 
printre zonele slab dezvoltate ale ță

rii. a înregistrat. în ultimele două 
decenii ce au trecut de la noua 
împărțire administrativ-teritorială, 
transformări radicale. înscriindu-se 
definitiv pe coordonatele dezvoltării 
industriale și agricole, ale urbaniză
rii. ceea ce a dus la profunde si sem
nificative mutații in munca si viața 
■oamenilor, la bunăstarea lor mate
rială și spirituală.

Vă rog să-mi îngăduiți, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, să îndeplinesc o datorie de 
conștiință. adresindu-vă întreaga 
noastră recunoștință, nemărginita 
dragoste și profundul respect al oa
menilor muncii din județul Harghita 
față de grija deosebită ce o purtați 
înfloririi economico-sociale a acestor 
meleaguri, față de prețioasele indi
cații și orientări pe care ni le-ați 
dat și in timpul acestei importante 
întîlniri da lucru cu locuitorii jude
țului nostru.

în anii de glorie ce au trecut de 
la istoricul Congres al IX-lea. bene
ficiind de roadele politicii înțelepte, 
realiste a partidului si statului, pro
ducția industrială a județului a sporit 
de la două miliarde lei în .1968 la 17 
miliarde lei in acest an — o pon
dere de 34 la sută avind-o industria 
constructoare de mașini si a prelu
crării metalelor. O puternică creștere 
au cunoscut industria forestieră și 
cea de prelucrare a lemnului, indus
tria ușoară și alimentară, extrac
tivă, ceea ce ilustrează in mod 
elocvent imaginea drumului parcurs, 
transformările calitative ce au avut 
loc în economia județului, în toate 
șferele de activitate.

într-un ritm nou, mereu ascendent, 
s-a înscris și agricultura județului, 
care, datorită sprijinului neprecupe
țit al partidului si statului, a cunos
cut, in ultimii ani. producții tot mai 
mari, atît în sectorul vegetal, cit și 
în zootehnie, inscriindu-se ferm in 
oerințele noii revoluții agrare.

Pe baza hotărîrilor partidului, a 
indicațiilor și orientărilor dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu. 
a ajutorului nemijlocit, de înaltă 
competentă, acordat de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. s-au dezvoltat puternic 
știința, invățămîntul. cultura, arta, 
s-a îmbogățit întreaga viată socială 
a locuitorilor județului.

Vă raportăm, mlilt iubite șl sti
mate tovarășe secretar general, că 
planul producției-marfă industriale 
pe primele patru luni din acest an a 
fost realizat integral, la unele pro
duse fizice am obținut chiar produc
ții suplimentare.

Cu toate acestea, trebuie să recu
noaștem că in activitatea noastră se 
mențin încă neajunsuri. Trebuie să 
spunem deschis că rezultatele din 
această perioadă nu se ridică la ni
velul cerințelor sl posibilităților, al 
bazei tehnico-materiale pe care o 
avem, al fondului de cadre de care 
dispunem. Se înregistrează la unele 
produse rămîneri in urmă la pro
ducția fizică și la export, nu s-a în
deplinit sarcina de creștere a pro
ductivității muncii, sînt depășite 
costurile de producție și nu au fost 
realizate integral prevederile planu
lui de investiții șt ale programului 
de sistematizare a orașelor si satelor 
județului.

în spiritul exigentelor pe care 
le-ati formulat In timpul acestei vi
zite de lucru, precum și în cadrul 
ședinței biroului comitetului jude
țean de partid, ne dăm seama si mai 
bine de neajunsurile pe care le 
avem în organizarea sl conducerea 
activității, de cauzele care au gene
rat restante in îndeplinirea planului, 
precum și de lipsurile din agricul
tură.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că recenta 
plenară a comitetului județean de 
oartid cu activul a dezbătut, cu 
maximă răspundere revoluționară. în 
spiritul tezelor. Ideilor și orientărilor 
care vor intra in tezaurul gîn- 
dirii si practicii revoluționare, cu
prinse în magistrala dumneavoastră 
Expunere prezentată la ședința Co
mitetului Politic Executiv ăl C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie a.c, și a stabilit 

măsuri care vor conduce la perfec
tionarea stilului și metodelor de 
muncă, a activității organelor și or
ganizațiilor de partid, a organisme
lor democrației muncitorești-revolu- 
tionare. pentru recuperarea grabnică 
a răminerilor in urmă în industrie 
sl agricultură si realizarea integrală 
a sarcinilor de plan pe semestrul I 
si pe întregul an.

Vă rog să-mf îngăduiți, mult 
stimate si iubite t o v a r ă ș.e 
Nicolae Ceaușescu. să dau glas ade
ziunii depline a tuturor locuitorilor 
județului Harghita față de politica 
externă a partidului si statului nos
tru de pace, colaborare și înțelegere 
intre popoare si să exprimăm min- 
dria noastră patriotică față de strălu
citele rezultate, ale vizitelor ofi
ciale întreprinse de dumneavoas
tră. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. in unele țări din Africa, 
Asia si in Australia, fată de iniția
tivele și acțiunile de larg prestigiu 
international pe care le întreprindeți 
pe Plan mondial in consens cu inte
resele si aspirațiile legitime ale în
tregului nostru popor, cu idealurile 
de libertate, independentă și pace ale 
întregii umanități, in conștiința că
reia v-ați impus ca un mare și stră
lucit Erou al păcii.

în această atmosferă de profundă 
vibrație patriotică, de angajare co
munistă. revoluționară, vă rog. incă 
o dată, să-mi permiteți să dau glas 
sentimentelor de înaltă stimă ale oa
menilor muncii din județul Harghita 
de a vă avea oaspeți dragi, iheredin- 
tindu-vă. mult iubite si stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu stimată to
varășă Elena Ceaușescu. că. în la
mina prețioaselor dumneavoastră in
dicații si orientări, vom imprima ac
tivității de conducere a vieții eco
nomico-sociale si politico-educative 
un caracter mai dinamic, de înaltă 
responsabilitate comunistă, pentru 
progresul general și înflorirea scum
pei noastre patrii — Republica So
cialistă România.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Ștefan Fabian, directorul între
prinderii de matrițe și piese din 
fontă — Odorhei, care a spus :

Mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Vă rog să-ml permiteți să exprim 
profunda recunoștință și înalta pre
țuire pe care le nutrim fată de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
României socialiste moderne, genial 
strateg al prezentului și viitorului 
luminos al patriei. Eroul care în
truchipați cele mai frumoase și mai 
nobile trăsături ale poporului nostru, 
voința și dorința fierbinte de pace 
a întregii națiuni.

Exprimăm, totodată, un vibrant 
omagiu și aleasă recunoștință tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. eminent om poli
tic. savant de largă recunoaștere 
internațională, pentru neobosita și 
prestigioasa activitate pusă in sluj
ba înfăptuirii neabătute a progra
melor de dezvoltare multilaterală a 
tării, de modernizare si introducere 
a progresului tehnic In toate ra
murile economiei naționale.

Adresăm cele mai respectuoase 
mulțumiri, intreaga noastră grati
tudine dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general al 
partidului, mult stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu. pentru grija de
osebită pe care o purtați întreprin
derii noastre — unitate de seamă a 
tehnicii de vtrf. grăitoare dovadă a 
înfăptuirii măreței dumneavoastră' 
opere de industrializare a tării, de 
repartizare armonioasă a forțelor de 
producție — in vederea introduce
rii șl aplicării în producție a celor 
mai noi și mai valoroase cuceriri 
ale științei Si tehnicii, pentru creș- 
terea permanentă a gradului de 
competitivitate al produselor.

Puternic mobilizați de tezele și 
ideile de exeepțională valoare teo
retică și practică cuprinse în ma
gistrala dumneavoastră Expunere la 
ședința Comitetului Politic Executiv 

al C.C. ăl P.C.R. din 29 aprilie, co
muniștii, toți oamenii muncii din 
intreprinderea de matrițe și piese 
din fontă și-au intensificat e- 
forturile pentru a obține noi reali
zări care să onoreze marea între
prinderii. adăugindu-se înfăptuirilor 
care înnobilează cronica edificării 
noii societăți.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că pe primele 
luni ale anului am îndeplinit pla
nul producției-marfă in procent de 
104 la sută, realizind toate sorti
mentele și obținînd un beneficiu 
suplimentar de 3,5 milioane lei.

Analizîndu-ne munca în spiritul 
exigențelor formulate de dumnea
voastră in Expunerea la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie, al obiectivelor 
și cerințelor pe care ni le-ați adre
sat în timpul vizitei de lucru in 
intreprinderea noastră, sintem pe 
deplin conștienți că în activitatea 
organizației de partid, a consiliului 
oamenilor muncii sînt lipsuri, se 
manifestă încă formalism, un ritm 
scăzut in aplicarea în producție a 
celor mai importante cuceriri ale 
științei și tehnicii.

Dispunem de un sistem democra
tic care ne oferă largi posibilități 
pentru a rte manifesta în calitatea pe 
care o avem de proprietari, produ
cători și beneficiari, răspunzători de 
modul în care acționăm pentru apli
carea fermă a noului mecanism e- 
conornico-f inariciar. de perfecționa
re continuă a activității economice 
și sociale, de formate a omului nou.

Trebuie să spunem însă deschis 
că nu am valorificat în măsura în 
care trebuia acest minUnat cadru 
democratic, confirmat pe deplin de 
viață, la nivelul exigențelor impuse 
de dinamismul dezvoltării societății 
noastre. Nu am asigurat un cadru 
bine organizat pentru creșterea și 
perfecționarea calificării profesiona
le, a gradului operativ de introdu
cere și aplicare a tehnicii si tehno
logiilor noi.

Vă Încredințăm, mult stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că vom lua toa
te măsurile pentru înlăturarea grab
nică a tuturor lipsurilor si rămineri
lor în urmă, pentru înfăptuirea pro
gramelor de perfecționare a organi
zării și de modernizare a proceselor 
de fabricație, pentru ridicarea nive
lului tehnic, calitativ și de compe
titivitate al produselor. Îndeplinirea 
exemplară a planului pe acest an sl 
pe întregul cincinal.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din întreprinderea 
noastră exprimăm adeziunea deplină 
la politica internă și externă a par
tidului și statului nostru, satisfacția 
și mindrla patriotică pentru presti
giul de care vă bucurați în 
dumneavoastră, 
rășe Nioolae 
conducător
personalitate proeminentă a 
contemporane.

Vă rog să-mi Îngădui ti. 
iubite șl stimate t o V a r 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu. să vă adre
sez din adîncul Inimii cele mal calde

lume, 
mult stimate tova- 
Ceaușescu, strălucit 

al României socialiste, 
lumii

mult 
ă ș e

și respectuoase urări de sănătate si 
multă putere de muncă spre binele 
și fericirea patriei si a poporului 
român.

în cuvintul său. tovarășa Maria 
Antal, secretar al Comitetului de 
partid ăl întreprinderii de tricotaje 
din Miercurea-Ciuc, a spus :

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită sl stimată tovarășă 
Elena Ceausescu,

Vă rog să-mi permiteți ca, in nu
mele oamenilor muncii de la între
prinderea de tricotaje din Miârcurea- 
Ciuc, să dau glas gindurilor si sen
timentelor de nețărmurită dragoste, 
înaltă prețuire si profundă recunoș
tință față de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit si 
devotat fiu al poporului, revoluțio
nar consecvent și patriot înflăcărat, 

conducător încercat al partidului si 
statului, promotor al celor mai în
drăznețe aspirații către progres și 
civilizație, apărător al independen
tei și suveranității, militant neobosit 
pentru pace și înțelegere îri întreaga 
lume.

Cu deosebit respect și profundă 
recunoștință adresăm un călduros 
omagiu mult stimatei șl iubitei tova
rășe Elena Ceaușescu.’ pentru con
tribuția deosebită pe care o aduce la 
ridicarea patriei pe noi trepte de 
progres și civilizație, la bunăstarea 
și fericirea poporului român.

Rod al politicii științifice a oarti- 
dulul și statului nostru de reparti
zare armonioasă, echilibrată a for
țelor de producție pe întreg teritoriul 
țării, promovată cu consecvență în 
perioada inaugurată la Congresul al 
IX-lea al partidului. întreprinderea 
de tricotaje din Miercurea-Ciuc este 
o realitate vie. convingătoare a uma
nismului și realismului revoluționar 
care caracterizează intreaga operă 
creatoare a secretarului general al 
partidului, a grijii sale permanente 
pentru asigurarea condițiilor mate
riale in vederea exercitării reale a 
drepturilor fundamentale ale omului, 
dreptul la muncă, la cultură, invă- 
tămînt, a cadrului instituțional de 
participare directă a tuturor cetățe
nilor țării la activitatea de organiza
re Si conducere a tuturor domeniilor 
vieții eoonomico-sociale, a treburilor 
obștești.

De la înalta tribună a acestei mari 
și vibrante adunări populare, permi-' 
teți-mi, stimate tovarășe secretar ge
neral, să vă raportez că oamenii 
muncii din intreprinderea noastră, 
mobilizați de prețioasele dumnea
voastră orientări, indicații sl sarcini, 
au desfășurat, sub îndrumarea or
ganizației de partid, o muncă susți
nută pentru îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan, înnoirea produc
ției și creșterea eficienței economioe. 
Dispunem de toate condițiile pentru 
realizarea si depășirea sarcinilor pe 
primele 5 luni, pe întregul an si cin
cinal, in condițiile creșterii conti
nue a productivității muncii si re
ducerii consumului de materii prime, 
materiale si energie.

Colectivul nostru îșl face un titlu 
de mindrie patriotică din îmbunătă
țirea permanentă a calității și efi
cienței produselor, din creșterea 
prestigiului mărcii fabricii, atit pe 
piața interhă, cît șl pe cea externă, 
în prezent, exportăm 80 la sută din 
volumul producției fizice și dispu
nem de contracte externe pentru 
realizarea exportului pe întregul an. 
în acest fel, beneficiem, potrivit re
centelor măsuri de stimulare mate
rială a activității de producție pen
tru export, de însemnate sporuri in 
retribuție, de creșterea continuă a 
nivelului de trai material și spi
ritual.

Realizările pe care le avem șl care 
au schimbat radical viața șl munca 
noastră de pe aceste frumoase și 
străvechi meleaguri, asemenea reali
zărilor din toate localitățile scumpei 
noastre patrii — Republica Socia
listă România — sînt rodul muncii 
libere, pline de abnegație revoluțio
nară, izvorâte din marea operă a 
construirii socialismului cu poporul 
și pentru popor, a unității de granit 
a tuturor fiilor patriei In jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Privesc cu mindrie și satisfacție 
această înfățișare a orașului nostru, 
ridicat prin grija si inițiativa dum
neavoastră, pe locuri unde altădată 
erau niște modeste construcții. Cei 
care cu rea intenție denigrează mun
ca și realizările noastre pașnice să 
vină să se convingă la fața locului 
de ceea ce am realizat. Toate aces
tea, asemenea Canalului Dunăre — 
Marea Neagră, Metroului, Transfă- 
gărăsanului. arată ce pot realiza fiii 
ți fiicele, cetățenii Republicii Socia
liste România, uniți In aceeași voință 
nestrămutată de a-și construi suve
ran și independent propria lor Viață.

Vă mulțumim din suflet pentru 
această nouă vizită de lucru în ju
deț. în municipiul Miercurea-Ciuc 

si în întreprinderea de tricotaje, 
pentru indicațiile și sarcinile pe 
care ni le-ați trasat, care constituie 
un minunat program de acțiune 
pentru ridicarea activității organi
zației de partid.

Ne angajăm solemn, cu Înalt spi
rit revoluționar și hotărire munci
torească, să depunem toate efortu
rile pentru a transpune in viață, in 
cele mai bune condiții, sarcinile ce 
ne revin din istoricele hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului.

Să ne trăiți întru multi ani iubiți 
conducători, pentru binele și feri
cirea poporului român, pentru con
tinua ridicare a patriei noastre drâgi 
pe noi culmi ale progresului și ci
vilizației !

în continuare a vorbit tovarășul 
Alexandru Dimen. președintele co
operativei agricole de * producție 
Sînmartin, care a spus :

Mult iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

în numele cooperatorilor, meca
nizatorilor și specialiștilor din co
muna Sinmartin, al tuturor lucră
torilor ogoarelor din județul nos
tru, vă rog să-mi permiteți să dau 
glas celor mai alese și calde 
sentimente de înaltă stimă sl pre
țuire față de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, fiul cel mal 
iubit al poporului, conducătorul 
înțelept șl clarvăzător al procesului 
de edificare a societății socialiste 
în patria noastră.

în perioada istorică ce a trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidului, 
comuna Sînmartin și-a schimbat 
fundamental înfățișarea, devenind 
un puternic centru agroindustrial. 
Valoarea producției agricole a atins, 
în anul 1987. aproape 63 milioane 
lei. S-au realizat creșteri însem
nate, de asemenea, la producția in
dustrială și la prestările de servicii 
către populație. Nivelul de viață și 
civilizație al locuitorilor comunei 
este cu mult mai ridicat decît era 
cu peste două decenii in Urmă. Ma
rile transformări economico-sociale 
din viața comunei noastre au dus 
nu numai la dezvoltarea bazei teh
nice șl materiale, dar și la un mod 
nou de a glndi șl a munci al co
operatorilor din Sinmartin. Anali- 
zîndu-ne activitatea in spiritul înal
telor exigențe formulate de dum
neavoastră. mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, trebuie să 
arătăm că realizările obținute pină 
acum nu sînt pe măsura posibilită
ților pe care le avem.

Vă raportăm. mult stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că in acest an, 
datorită mai bunei organizări a mun
cii. pregătirii din timp a utilaje
lor. faptului că am lucrat pămin- 
tul mai bine, cu mal multă grijă, 
avem garanția că vom obține recol
te bogate, la nivelul cerințelor noii 
revoluții agrare. Astfel, ne anga
jăm să realizăm peste 8 000 kg griu 
la hectar, peste 4 300 kg orzoalcă șl 
ovăz la hectar, peste 67 000 kg sfe
clă de zahăr la hectar, peste 50 000 
kg cartofi la hectar. Aceasta ne mo
bilizează si mai puternic pentru ca 
în acest an să obținem din nou Înal
tul titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare".

Datorită măsurilor mal bune pa 
care le-am luat in zootehnie sl va- 
lorlficind bunele noastre tradiții. În
grijind mal bine animalele, vom ob
ține peste 4 000 de litri de lapte pe 
vacă furajată.

în această zl de mare Sl aleasă 
sărbătoare pentru oamenii muncii din 
județul Harghita, vă dorim din tot 
sufletul, mult iubite sl stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. mult 
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
să ne trăiți multi ani. în deplină 
putere de muncă, pentru binele si 
fericirea scumpei noastre patrii. Re
publica Socialistă România.

Exprimindu-se dorința fierbin
te a tuturor particlpantilor. a 
fost adresată, cu deosebită pre
țuire și înalt respect, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rugămintea de a 
lua cuvintul la adunarea populară.

Primit cu cele mai alese senti
mente de dragoste și stimă a 
luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România.

Cuvîntarea conducătorului oartidu- 
lui și statului nostru a fost urmă
rită cu viu interes și profundă sa
tisfacție. fiind subliniată, in repe
tate fineturi. cu îndelungi aplauze.

Adresindu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. la încheierea cu- 
vîntării. primul-secretar al comite
tului județean de partid a spus :

Vă rog să-mi permiteți ca. in 
numele participanților la această 
mare sl însufiețitoare adunare popu
lară. al tuturor locuitorilor județu
lui. să vă adresăm cele mal res
pectuoase mulțumiri. întreaga grati
tudine pentru aprecierile si indica
țiile de excepțională valoare ne care 
le-ati formulat Pe parcursul Vi
zitei. ca si în magistrala cu- 
vîntare rostită astăzi, care vor con
stitui pentru noi un amplu sl în- 
suflețltor program de muncă si de 
acțiune pentru înfăptuirea exempla
ră a obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea si Conferința Na
țională ale partidului.

Vă adresăm din inimă, cu deose
bită căldură, dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. dumneavoastră, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu. cele mal alese urări de 
sănătate si fericire, ani multi. în 
deplină putere de muncă, spre bi
nele și fericirea poporului român, 
spre gloria și măreția patriei dragi 
— Republica Socialistă România.

Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu I.

în marea piață răsună puternice 
urale si ovații. Zecile de mii de 
participanți scandează cu entuziasm 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. reafirmînd 
Vibrant hotărirea lor nestrămutată 
de a acționa, string uniți in jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral. pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce revin județului Harghi
ta in acest an. in actualul cinci
nal. pentru progresul neîntrerupt al 
patriei, pentru transpunerea neabă
tută în viată a Programului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate si de înaintare a 
României spre comunism.

La plecarea din municipiul 
Miercurea-Ciuc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați cu 
aceleași calde sentimente de aleasă 
Stimă șl nemărginită dragoste, cu 
entuziasmul care a caracterizat 
toate momentele vizitei. Mii și mii 
de locuitori aflați pe stadionul din 
localitate, ca și de-a lungul princi
palelor artere ale orașului, au acla
mat, cu înflăcărare, pentru partid și 
secretarul său general.

O formațiune alcătuită din ostași 
ai forțelor noastre armate, membri 
ai gărzilor patriotice sl al detașa
mentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onorul. A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

Pionieri si șoimi al patriei, tineri 
Si tinere au oferit buchete de flori.

Mulțumind Încă o dată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru vizita 
efectuată, primul-secretar al co
mitetului județean de partid a re
afirmat angajamentul comuniștilor 
el tuturor oamenilor muncii de a 
Înfăptui in mod exemplar orientă
rile și indicațiile primite, de a ac
ționa. cu Întreaga pricepere șl e- 
nergie. pentru realizarea, in Cela 
mai bune condiții, a planului pe 
acest an și pe întregul cincinal, a 
obiectivelor stabilite de Congresul 
ăl XIII-lea și Conferința Națională 
ale partidului.
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
la marea adunare populară din municipiul Miercurea-Ciuc

(Urmare din pag. I*
Toate aceste înfăptuiri sînt re

zultatul activității unite a întregu
lui nostru popor, sub conducerea 
Partidului Comunist Român — 
forța politică conducătoare a so
cietății noastre socialiste, a între
gii națiuni. Ele au fost posibile 
tocmai datorită politicii partidului 
nostru, care a știut — și face to
tul — să aplice principiile socialis
mului științific, legitățile generale 
obiective la realitățile și condițiile 
din România. Pentru că socialis
mul nu se clădește după șabloane, 
nici după niște lucruri abstracte, 
el se construiește cu oamenii, pen
tru oameni, și trebuie să țină sea
ma de realitățile din fiecare țară ! 
Tocmai datorită acestui fapt am 
obținut mărețele realizări în dez
voltarea socialistă a României, 
care demonstrează justețea so
cialismului, faptul că numai și 
numai pe calea socialismului pu
tem asigura înaintarea rapidă pe 
noi culmi de progres și civilizație, 
bunăstarea materială și spirituală a 
întregii națiuni ! (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. „Ceaușescu și po
porul !“)•

Merită să subliniem că am ob
ținut aceste realizări în condiții 
internaționale economice — și cu 
atît mai mult politice — grele. Mă 
refer la criza economică mondială, 
la faptul că în multe țări s-au pro
dus, datorită crizei economice și 
politicii cercurilor imperialiste, si
tuații grele. A avut loc o înrăută
țire a situației economice, mai cu 
seamă a țărilor în curs de dez
voltare.

în aceste condiții, am acționat 
în așa fel încît să folosim rațional 
mijloacele de care a dispus și 
dispune societatea noastră. Nu a 
fost ușor — și știți fiecare că a 
trebuit să facem eforturi. Tot ceea 
ce s-a realizat în Miercurea-Ciuc, 
în Harghita, ca și în întreaga țară 
nu s-a obținut de la sine, nu a că
zut din cer — este rezultatul mun
cii întregului nostru popor, rezul
tatul eforturilor materiale pe care 
poporul nostru le-a făcut, alocînd 
anual peste 30 la sută pentru dez
voltare ! Tocmai pe această bază 
am putut să dezvoltăm puternic 
forțele de producție, să realizăm 
o industrie modernă, pe baza celei 
mai înalte tehnici — care produce 
astăzi de 120 de ori mai mult de- 
.cît în 1945 — am putut să dezvol
tăm puternic agricultura, știința, 
cultura, să asigurăm generalizarea 
învățămîntului de 10 ani și să 
creăm condițiile ca, pînă în 1990, 
să generalizăm practic învățămîn- 
tul de 12 ani. Astfel, întregul nos
tru tineret va primi, de fapt, o pre
gătire superioară, pentru că învă- 
țămîntul de 12 ani oferă, deja, un 
nivel superior de cunoștințe în toa
te domeniile de activitate.

Am acționat pentru dezvoltarea 
largă, multilaterală a societății 
noastre socialiste și, întotdeauna, 
am avut și avem în vedere omul. 
Construim socialismul cu oamenii, 
pentru oameni, cu poporul și pen
tru popor ! Facem totul pentru a 
asigura creșterea continuă a nive
lului de trai material și spiritual 
al poporului — țelul suprem al 
politicii partidului nostru comu
nist, esența societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe care o 
edificăm cu bune ' rezultate în 
România ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite : se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).

Am realizat multe, mai avem 
însă un drum lung de străbătut. 
Trebuie să înfăptuim cu fermita
te hotărîrile Congresului al XIII- 
lea și ale Conferinței Naționale, 
să acționăm și în Harghita, în 
toate județele, în întreaga țară 
pentru aplicarea programelor de 
modernizare, de mai bună organi
zare a întregii activități, a progra

melor privind eficiența și rentabi
litatea, mecanismul economico-fi- 
nanciar și măsurile de mai bună 
funcționare și normare a sistemu
lui nostru financiar general. Să 
asigurăm creșterea mai puternică 
a productivității muncii, să facem 
totul pentru ca produsele între
prinderilor românești să poată fi 
competitive cu cele mai bune pro
duse realizate pe plan mondial. 
Să acționăm cu toată fermitatea 
pentru înfăptuirea programelor de 
organizare, de sistematizare, pen
tru a asigura, ca atît oamenii mun
cii de la orașe, cît și cei de la sate 
să aibă condiții cît mai apropiate 
de muncă, de viață, de învățătură, 
de cultură. Să mergem spre reali
zarea societății unice a poporului 
muncitor, a unui popor liber, stă- 
pîn pe deplin pe destinele sale, 
care, în deplină unitate, își fău
rește viitorul său comunist, care-i 
asigură un loc demn și liber în 
rîndul națiunilor lumii ! (Urale și 
aplauze puternice, prelungite : se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu, România 
— stima noastră și mîndria !“).

Dragi tovarăși,
Aș dori ca și din Miercurea- 

Ciuc și din județul Harghita să 
reafirm hotărîrea Republicii So
cialiste România de a acționa, și 
în continuare, cu toate forțele, 
pentru a-și aduce contribuția la o 
politică de pace, de colaborare cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de mărime sau de orînduire so
cială.

Ne aflăm într-o perioadă în care 
evenimentele internaționale conti
nuă să fie destul de grave. Se 
continuă cursa înarmărilor, inclu
siv a celor nucleare, au loc dife
rite conflicte, cad zilnic, în diferite 
războaie așa-zis locale, un număr 
mare de victime. Dar tot zilnic 
sînt mulțl cei care simt _încă pri
goana dominației neocolonialiste, 
asuprirea națională — și luptă 
pentru independență. în lume e- 
xistă o situație economică grea. 
S-a înrăutățit mult, în ultimii ani, 
situația țărilor în curs de dezvol
tare, ale căror datorii externe au 
ajuns la peste 1 000 de miliarde 
de dolari.

Toate acestea și multe, multe 
altele demonstrează că în lume 
sint numeroase probleme care tre
buie rezolvate intr-un mod nou, 
că, pentru a vorbi de o nouă gîn- 
dire, trebuie să se înțeleagă bine 
ne justețea actualelor relații inter
naționale, în complexitatea lor, 
precum și necesitatea unor schim
bări radicale, pentru a pune capăt 
tuturor acestor stări de lucruri 
inechitabile pentru miliarde de 
oameni.,

în primul rînd, este necesar să 
se renunțe la înarmarea nucleară, 
la înarmări în general, să se ac
ționeze pentru realizarea unor în
țelegeri corespunzătoare, cu parti
ciparea tuturor statelor, în vede
rea eliminării totale, îri mai multe 
etape, pînă în anul 2000, a armelor 
nucleare. Să se treacă la înfăp
tuirea, în cel mai scurt timp, a 
acordului dintre Uniunea Sovieti
că și Statele Unite ale Americii 
privind eliminarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune.

Toate popoarele doresc, de ase
menea, ca, în cel mai scurt timp, 
să se încheie acordul între cele 
două mari puteri nucleare cu pri
vire la reducerea cu 50 la sută a 
armelor nucleare strategice. Aces
te măsuri practice vor deschide 
calea pentru eliminarea totală a 
armelor nucleare.

Nu se poate vorbi de securitate, 
nu se poate vorbi de siguranță în 
ce privește viitorul, cu atît mai 
mult al anilor din secolul al 
XXI-lea, dacă nu se va pune ca
păt și nu se vor lichida armele 
nucleare ! Armele nucleare exis
tente astăzi pot să distrugă, prac
tic, viața pe întreaga planetă. 
Deci, toate popoarele sînt în peri
col — și toți avem răspunderea 
să facem totul pentru a fi elimi
nate armele nucleare.

Trebuie să acționăm cu toată 
hotărîrea pentru reducerea arme
lor convenționale, iar România, 
după cum știți, a și făcut un mic 
pas in direcția aceasta.

Sîntem pentru începerea cît 
mai grabnică a negocierilor între 
țările din N.A.T.O. și Pactul de la 
Varșovia, cu participarea și a ce
lorlalte state europene, pentru re
ducerea cu 20 la sută a armelor 
convenționale din Europa, iar 
pînă în anul 2000 cu cel puțin 50 

la sută. Numai așa vom demon
stra că acționăm în interesul po
poarelor, în interesul omenirii ! 
Numai astfel guvernele, for
țele politice vor demonstra că, 
într-adevăr, sînt preocupate de 
pace, de viitorul fiecărei națiuni, 
al întregii omeniri. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — pace!“, 
„Dezarmare — pace !“).

Ne pronunțăm ferm pentru reali
zarea unei înțelegeri și mai bune 
între țările din Europa și dorim 
ca, la Conferința de la Viena 
consacrată încrederii, dezarmării 
și colaborării între toate națiunile 
europene, să se obțină rezultate 
bune, pentru întărirea unității 
Europei, , cu respectarea indepen
denței și orînduirii sociale ale fie
cărui stat și popor.

Sîntem pentru o largă înțelegere 
între țările din Balcani, pentru 
realizarea în această regiune a 
unei zone fără a/me nucleare șl 
chimice, fără bâze militare străine.

în general, considerăm că este 
necesar să facem în așa fel încît 
între toate popoarele europene să 
se stabilească relații de bună 
colaborare ! Să facem ca Europa 
să devină un continent al cola
borării, al păcii și progresului eco
nomic și social ! (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate ; se scan
dează „Ceaușescu — pace 
„Ceaușescu, România — pacea și 
prietenia !“).

Atît în Europa, cît și pe alte con
tinente sînt multe și multe pro
bleme de soluționat, multe proble
me sociale. în numeroase țări 
există un număr mare de șomeri, 
în multe țări tineretul nu are 
asigurate locuri de muncă, nu are 
asigurate condiții corespunzătoare 
pentru învățămînt. După date ofi
ciale, în unele țări numărul tineri
lor care mi au asigurate locuri de 
muncă ajunge pînă la 50 la sută, 
în aceste condiții este de înțeles 
că tinerii dornici de viață, dornici 
să-și pună în valoare capacitățile 
creatoare, nu văd nici o perspec
tivă. A vorbi de o largă colabora
re, de preocuparea pentru binele 
popoarelor, ăl omenirii înseamnă 
să ne gîndim ce trebuie făcut ca 
oamenii să aibă asigurate locuri de 
muncă, de învățătură, să aibă sa

larii egale Ia muncă egală, să 
participe activ la viața politică- 
socială, să poată, într-adevăr, să-și 
pună in valoare capacitățile.

Fără îndoială că aceste probleme 
trebuie soluționate de forțele poli
tice, de guvernele din fiecare țară. 
Nimeni nu poate să spună ce tre
buie făcut într-o țară sau alta. 
Nimeni nu poate, de altfel, să solu
ționeze într-o țară sau alta pro
blemele care depind de popoarele, 
de guvernele, de forțele politice 
din țările respective. Dar noi 
gîndim că în Europa trebuie — 
în cadrul colaborării generale — să 
ne preocupăm ca, împreună, să 
asigurăm condiții de dezvoltare 
economico-socială pentru fiecare 
națiune, astfel încît să se asigure 
condiții de muncă și de viață co
respunzătoare fiecărui popor. 
Numai așa popoarele europene — 
ca, de altfel, din întreaga lume — 
vor putea să se bucure de minuna
tele cuceriri ale științei, ale cultu
rii, să se dezvolte libere, demne, 
să contribuie la progresul general 
al omenirii, la pacea întregii lumi. 
(Aplauze și urale puternice, 
îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Ne pronunțăm ferm pentru solu
ționarea problemelor litigioase 
dintre toate statele numai priit 
tratative. Susținem necesitatea 
unei conferințe internaționale 
pentru Orientul Mijlociu, cu parti
ciparea tuturor țărilor interesate, 
inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei și Israelului. 
Considerăm că trebuie făcut totul 
pentru încetarea conflictelor din 
toate zonele și pentru a se trece 
la tratative. Omenirea întreagă, în 
primul rînd popoarele respective, 
au nevoie de pace pentru a-și pu
tea consacra forțele în direcția 
progresului și dezvoltării.

La soluționarea tuturor acestor 
probleme complexe din lumea de 
azi trebuie să participe, cu drep
turi egale, toate popoarele lumii, 
toate statele, fără deosebire de 
mărime sau orînduire socială. 
Considerăm că Organizația Națiu
nilor Unite, alte organisme inter
naționale trebuie să aibă un rol 
mult mai activ. Practic, nu există 
problemă internațională care să nu 

necesite participarea activă a tu
turor popoarelor și statelor. Nu
mai cu forțe unite popoarele lumii 
pot impune o politică nouă, demo
cratică, respectul independenței și 
suveranității fiecărei națiuni, rea
lizarea unei lumi mai drepte și 
mai bune pe planeta noastră. 
(Aplauze și urale prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).

în ce o privește. România — ca 
Și pînă acum. — va acționa eu 
toată fermitatea și hotărîrea pen
tru întărirea colaborării cu toate 
statele lumii. Vom dezvolta pu
ternic relațiile cu toate țările 
socialiste, pornind de la necesita
tea întăririi colaborării și solidari
tății lor, ca o forță activă în 
marele front al păcii și progresu
lui din întreaga lume. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite).

Vom întări colaborarea cu țările 
în curs de dezvoltare, vom acționa 
pentru o nouă ordine economică 
internațională. Totodată, vom ac
ționa pentru relații cu toate sta
tele lumii, cu statele capitaliste 
dezvoltate, în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice.

încă o dată, doresc să subliniez 
că numai acționînd unite popoare
le pot să-și impună voința, pot a- 
sigura pacea — și România este 
ferm hotărîtă să fie în primele 
rînduri în această uriașă luptă a 
tuturor popoarelor lumii ! (Aplau
ze și urale puternice, prelungite ; 
se scandează „Ceaușescu — pace 
„Ceaușescu, România — pacea 
și prietenia !“).

Dragi tovarăși,
în încheiere doresc, încă o dată, 

să subliniez că avem impresii 
bune despre munca organizațiilor 
de partid, a celorlalte organizații 
obștești, despre munca consiliilor 
oamenilor muncii, a colectivelor de 
oameni ai muncii din județ, des
pre felul în care minunatele or
ganisme democratice acționează 
pentru a-și îndeplini rolul foarte 
important pe care-1 au în sistemul 
democrației muncitorești-revolu- 
ționare din țara noastră.

Trebuie să perfecționăm întrea
ga noastră activitate, să îmbună

tățim activitatea de partid, a sin
dicatelor, a tineretului, a tuturor 
celorlalte organizații. Consiliile oa
menilor muncii, adunările genera
le, toți cetățenii trebuie, în mod 
conștient, să participe la adoptarea 
hotărîrilor și îndeplinirea progra
melor de dezvoltare în fiecare' în
treprindere, în fiecare localitate, 
în întregul județ. în acest fel, va 
exista deplina garanție că se vor 
realiza în bune condiții planurile 
și programele pe acest an, pe în
tregul cincinal. Am convingerea că 
oamenii muncii, toți cetățenii din 
Harghita vor încheia anul cu re
zultate bune ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandea
ză „Ceaușescu și poporul !“).

După cum cunoașteți bine, se 
desfășoară o puternică întrecere 
socialistă între județe, între între
prinderi, între diferite sectoare — 
și în industrie, și în agricultură, 
și între consiliile populare. Aș 
dori ca oamenii muncii din Har
ghita, cetățenii din Harghita să-și 
propună să ocupe un loc cît mai 
bun în această întrecere — și, dacă 
este posibil, să se situeze printre 
primele locuri. Eu aș saluta dacă 
veți acționa în așa fel încît să ocu
pați, încă în acest an, cel puțin 
într-un sector, locul întîi. Vă do
resc succes în această direcție 1 
(Aplauze și urale puternice, 
prelungite; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Vă urez, încă o dată, succese tot 
mai mari în întreaga activitate, 
împliniri în toate domeniile ! 
Multă sănătate și fericire ! (Urale 
și aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul „Ceaușescu, România —
stima noastră și mîndria
„Ceaușescu — pace !“• într-o at
mosferă de puternică însuflețire 
și entuziasm, de strînsă unitate în 
jurul partidului, toți cei prezenți 
la marea adunare populară aclamă 
și ovaționează îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).
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In ansamblul problemelor perfec
ționării conducerii activității econo- 
mico-sociale pe cane le aduce în a- 
tenția partidului nostru, a întregu
lui popor, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. prezentată la 
sl'irș.tul lunii trecute, la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., consacră o atenție deosebită 
asigurării echilibrului în dezvoltarea 
continuă a economiei naționale. în 
acest sens, secretarul general al 
partidului sublinia : „Avem. în ge
neral. un plan cincinal și progra
me pe ramuri și subramuri care a- 
sigură o dezvoltare armonioasă a în
tregii noastre societăți și care au in 
vedere lichidarea unor disproporții 
și asigurarea unei dezvoltări echili
brate a tuturor sectoarelor de acti
vitate".

Prin locul și rolul în diviziunea 
națională a muncii sociale, prin 
funcțiile pe care le Îndeplinesc în 
procesul reproducției socialiste lăr
gite, industria și agricultura consti
tuie două ramuri de bază ale econo
miei noastre, iar optimizarea corela
ției dintre ele reprezintă o proble
mă esențială a echilibrului economie 
general, structurat dinamic. Funda
mentarea și respectarea corelației 
dintre industrie și agricultură, ca 
proporție de bază a dezvoltării pla
nificate a economiei românești, se 
asigură pornindu-se de la raportul 
acumulare — consum, ca procese 
obiective interdependente ale repro
ducției lărgite, ce delimitează atlt 
volumul de resurse pe care societa
tea le poate aloca pentru dezvoltarea 
sa pe mal departe, cit si pe cele care 
le alocă ridicării nivelului de trai 
material și spiritual al populației. 
Această corelație este menită să fa
vorizeze accentuarea caracterului 
unitar al forțelor de producție, pro
ces caracterizat prin apropierea teh
nologică a condițiilor de producție, 
crearea unei infrastructuri capabile 
să optimizeze fluxurile materiale și 
umane. omoge
nizarea treptată 
a muncii sociale 
Si apropierea ni
velurilor indica
torilor de efi
cientă.

Corelația dintre 
Industrie si agri
cultură influen
țează substantial 
dezvoltarea ar
monioasă a eco
nomiei naționale, 
consolidarea a- 
liantei dintre cla
sa muncitoare șl 
țărănime, pe fun
damentul trainic 
al întăririi si 
perfecționării pro
prietății socia
liste. In acest fel 
se făurește si 
modernizează economia națională ar
monios dezvoltată, capabilă să-și cre
eze Prin forte proprii energia nece
sară autoconducerii si autocentraliză
rii. ca premise esențiale ale autodez- 
voltării forțelor de producție pe baze 
independente, intr-o lume a interde
pendențelor crescinde. Rezultă că o 
economie națibnală modernă și efi
cientă este o economie diversifica
tă, complexă, în care se îmbină cele 
mai înaintate cuceriri ale științei și 
tehnicii, industria și agricultura, in
dustria extractivă și cea prelucră
toare, industria grea și cea ușoară, 
producția de bunuri materiale și 
servicii, toate ramurile înregistrind 
o dezvoltare cu caracter industrial, 
ceea ce asigură valorificarea supe
rioară a resurselor materiale, ener
getice si a forței de muncă, un înalt 
venit național pe locuitor, o creștere 
armonioasă în profil de ramură și 
teritorial a complexului economic 
național unitar și protecția mediu
lui ambiant.

Dezvoltarea planificată a econo
miei naționale asigură compatibili
tatea dezvoltării industriei și agri
culturii prin dimensionarea corectă 
a factorilor și resurselor necesare 
pentru realizarea pe termen lung, 
!ntr-o largă perspectivă Istorică, a 
echilibrului structurii economiei na
ționale. Aceasta necesită luarea per
manentă în calcul, pe de o parte, a 
funcțiilor industriei de a asigura în
zestrarea agriculturii cu mașini, 
energie electrică, mijloace de trans
port. îngrășăminte si alte substanțe 
chimice, asigurarea economiei națio
nale cu produsele necesare pentru 
consumul productiv si personal, ca si 
a producției destinate exportului, iar. 
pe de altă parte, a funcțiilor agri
culturii de a furniza populației prin
cipalele bunuri de subzistentă pen
tru ridicarea nivelului de trai, asi
gurarea industriei cu unele materii 
prime în scopul prelucrării, produ

Imagine da la întreprinderea .Autobuzul" din Capitală. In fotografie : banda de montaj pe care se află in lucru 
moderne tipuri de autocamionete Foto : Agerpres

cerea anumitor surse de energie, 
precum și participarea activă la 
schimburile comerciale internaționa
le. In ambele ramuri crește însemnă
tatea activităților menite să contri
buie la protecția și ameliorarea me
diului natural, la sporirea fertilității 
fondului funciar și utilizarea rațio
nală a acestuia. Este important de 
reținut că prin contribuția industriei 
și agriculturii, alături de celelalte 
ramuri, a sporit necontenit, după 
anul 1965, venitul național pe locui
tor, ajungînd în prezent la peste 
35 000 lei, a crescut avuția națională, 
reprezentînd la finele anului tre
cut 4 957 miliarde lei, iar fondurile 
încredințate de societate spre gospo
dărire șl administrare colectivelor de 
oameni ai muncii — în calitatea de 
proprietari, producători și benefi
ciari — fiind de peste 3 300 miliarde 
lei.

Relevant este faptul că pe măsura 
dezvoltării și modernizării forțelor 
de producție se multiplică și se di
versifică fluxurile de activități din
tre cele două ramuri de bază ale 
complexului economic național — 
Industria și agricultura — în concor
danță cu cerințele legilor economi
ce ale socialismului, cu exigențele 
reproducției socialiste lărgite de tip 
Intensiv.

Optimizarea corelației dintre in
dustrie și agricultură necesită re
partizarea judicioasă sub aspect can
titativ, structural și calitativ atlt a 
mijloacelor de producție, cit și a 
forței de muncă, între aceste două 
ramuri de bază, astfel incit să se sa
tisfacă trebuințele lor reciproce, 
precum șl cele ale tuturor ramurilor 
șl sectoarelor economiei naționale. 
O asemenea cerință de optimizare se 
realizează prin acțiunea conjugată a 
unui sistem de factori economici, 
tehnico-științific! și social-politicl, 
în contextul noii revoluții tehnico- 
științifice și noii revoluții agrare.

Dezvoltarea și modernizarea in

CORELAȚII ESENȚIALE ALE UNEI ECONOMII DINAMICE, EFICIENTE (V)

Industria și agricultura 
într-o strînsă intercondiționare

dustriei, sporirea rolului industriilor 
de vîrf, pe baza concepției științifice, 
realiste și creatoare a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, determină în 
mod obiectiv importante mutații în 
domeniul înzestrării tehnice a mun
cii din agricultură. în cantitatea, ca
litatea și structura forței de muncă 
ocupate în această ramură, precum 
și în evoluția eficienței economice. 
Semnificative sînt, în acest sens, in
vestițiile importante realizate în in
dustrie și agricultură, care au con
tribuit la consolidarea continuă a 
bazei tehnico-materiale. concomitent 
cu folosirea eficientă a acesteia. De 
asemenea, folosirea in agricultură a 
circa 27 la sută din populația activă 
a țării. Intr-o anumită structură pe 
vîrste. sex și categorii de calificare 
profesională, constituie un fenomen 
progresist căruia trebuie să i se 
acorde o atenție deosebită in activi
tatea de optimizare a corelației din
tre industrie și agricultură. în 
scopul creșterii productivității mun
cii agricole. Sporirea cantității de 
fonduri fixe pe o persoană activă 
asigură condiții favorabile pentru 
reducerea considerabilă a decalaju
lui intre nivelul productivității mun
cii în industrie și agricultură. Dacă 
în anul 1965 acest decalaj era de 
8,4 la 1, el a ajuns, în pre2ent, la 
circa 4 la 1. urmînd să se diminueze 
în continuare, paralel cu transfor
marea muncii agricole într-o varian
tă a muncii de tip industrial.

Creșterea productivității muncii 
din agricultură are multiple semni
ficații economico-sociale. în sensul 
că cu cit societatea va rezerva un 
timp mai redus pentru satisfacerea 
trebuințelor de produse agricole, cu 
atit va spori timpul folosit pentru 
producerea de bunuri materiale și 
spirituale din alte ramuri ale pro
ducției sociale. Mai mult, ocuparea 
în agricultură a cantității optime de 
muncă vie, adică suficientă pentru 

satisfacerea tuturor trebuințelor de 
produse agricole, permite orientarea 
unor resurse suplimentare de muncă 
vie spre industrie și alte ramuri 
neagricole, influențînd pozitiv efi
ciența economică în totalitatea ei.

Stabilirea și respectarea corelației 
optime între industrie și agricultură 
incumbă proiectarea și realizarea 
celui mai înalt nivel posibil de 
eficientă economică, prin compara
rea sistematică a efectului cu e- 
fortul, dar și a efectelor între ele 
Si a eforturilor între ele.

In timp ce compararea efectului 
cu efortul este cerută de neoesitatea 
de a se cunoaște cu ce cheltuieli de 
muncă socială se obține fiecare re
zultat util, exprimările sub forma 
comparării efectelor între ele și a 
eforturilor între ele permit eviden
țierea compatibilității diferitelor va
lori de întrebuințare și. totodată, 
măsura In care ele se pot Încadra 
în exigentele necesităților reale și 
în influențele factorilor de produc
ție. In acest fel se aplică ferm indi
cațiile secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
referitoare la funcționarea eficien
tă a mecanismului economico-finan- 
cdar în toate ramurile economico- 
sociale. In spiritul mecanismului e- 
conomico-financiar. bazat pe auto- 
conducerea muncitorească șl auto- 
gestiunea eoonomică. fiecare ramu
ră a economiei naționale, începînd 
de la Întreprindere, trebuie să re 
integreze organic, atlt cu resursele 
cît și cu trebuințele. în cadrul com
plexului macroeconomic unitar. Cri
teriul fundamental pentru funcționa
rea mecanismului economioo-flnan- 
ciar îl reprezintă eficienta econo
mică directă obținută în fiecare loc 
și pe fiecare produs unde se cheltu
iesc resurse economice. Aceasta în
seamnă că trebuie — asa cum subli
niază conducătorul partidului si sta
tului — să se treacă ferm de la a- 
precierea globală a eficienței la cea 

concretă, sectorială, individualizată 
pe produs, de Ia eficiența aminală 
la cea imediată, de ia practica com
pensării efectelor pozitive și nega
tive la nivelul întreprinderii sau 
ramurii, la determinarea exactă a 
efectelor economice obținute la fie
care loc de muncă, la fiecare pro
dus, întreprindere sau ramură, ceea 
ce permite sesizarea operativă a 
locurilor înguste și influențarea ac
tivității în scopul amplificării efec
telor pozitive în industrie. în agri
cultură. în toate sectoarele.

O latură esențială a corelației din
tre dezvoltarea industriei si a agri
culturii noastre vizează contribuția 
acestor ramuri la producerea veni
tului național. La finele anului 1986, 
Industria producea 62,5 la sută din 
venitul național, iar agricultura 15,9 
la sută. Pe măsura transformărilor 
revoluționare ce se petrec în con
ținutul activității din industrie și a- 
grlcultură, în ritmul de creștere al 
producției, creste contribuția indus
triei și altor ramuri neagricole la 
crearea venitului național. Se impune 
Insă înțelegerea complexă a acestui 
fenomen sub aspectul mărimii lui 
relative și al celei absolute. Di
minuarea ponderii agriculturii în 
producerea venitului național are loc 
concomitent cu sporirea considerabi
lă a volumului absolut al producției 
agrioole. cu accentuarea funcției sale 
alimentare si cu dezvoltarea unei a- 
griculturi ecologice.

In condițiile noii revoluții agrare, 
lichidindu-se tendințele subiective 
din trecut de subapreciere a impor
tantei agriculturii, se acordă acestei 
ramuri de bază un rol deosebit în 
dezvoltarea complexului economic 
național românesc. Se acționează cu 
fermitate pentru înfăptuirea orientă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
în sensul că — o dată cu satisfacerea 
integrală a nevoilor populației de 
produse alimentare — „agricultura 

trebuie să dea o cantitate mult mai 
mare de produse pentru export, să 
fie o sursă de acoperire a importu
lui de materii prime necesare dez
voltării economiei naționale, ridicării 
generale a bunăstării poporului". In 
consens cu conținutul complex al 
noii revoluții agrare, creșterea a- 
portului agriculturii la progresul ge
neral al țării, la satisfacerea cerin
țelor legii economice fundamentale a 
socialismului generează transformări 
continue în cadrul corelației dintre 
industrie și agricultură. în direcția 
apropierii ritmului de dezvoltare al 
acestor ramuri de bază, a accentuă
rii caracterului industrial al agri
culturii.

Multilateralitatea corelației dintre 
Industrie șl agricultură este pusă în 
evidentă și de raportul ce trebuie să 
se asigure Intre creșterea producției 
industriale de bunuri de oonsum și 
creșterea producției agrioole. In acest 
context se distinge funcția agricul
turii de a furniza principalele ma
terii prime pentru industria pro
ducătoare de bunuri de oonsum. mai 
ales pentru industria ușoară si ali
mentară.

De mare Importanță economlco-so- 
clală este faptul că proporția dintre 
industrie si agricultură se realizează 
pe fundamentul noii revoluții tehni- 
co-știlntifice. prin asimilarea organică 
a celor mai noi cuceriri științifice în 
concordantă cu programele de cer
cetare științifică, dezvoltare tehno
logică și introducere a progresu
lui tehnic. Expunerea tovarășului 
Nioolae Ceaușescu consacră o aten
ție deosebită acestei probleme, subli
niind ideea că ne aflăm într-un ase
menea stadiu de dezvoltare cînd ști
ința și tehnica devin factori hotări- 
torl pentru creșterea intensivă ă in
dustriei si agriculturii, pentru pro
gresul economico-social general. Di
recțiile principale ale cercetării știin
țifice. dezvoltării tehnologice si in
troducerii progresului tehnic vizează 

atît aspectele ge
nerale, comune 
ale industriei și 
agriculturii, cît și 
pe cele specifice 
fiecărei ramuri 
în parte. Este me
ritul decisiv al 
secretarului ge
neral al partidu
lui nostru de a fi 
inițiat și aplicat 
cu consecvență re
voluționară stra
tegia dezvoltării 
industriale și a- 
gricole pe baza 
luării în calcul a 
cuceririlor știin
țifice de virf atît 
din tară, cît si de 
Pe plan interna
țional. oeea ce 
conferă acestei 

strategii un puternic caracter realist 
și original, confirmat pe deplin de 
evoluția economiei noastre naționale.

In mod deosebit se impune sub
linierea că. în complexitatea ei. co
relația dintre industrie si agricultură 
este concepută și înfăptuită de parti
dul -si statul nostru în conformitate 
cu exigentele îmbinării armonioase 
a conducerii economiei românești pe 
baza planului național unic de dez
voltare economico-socială a tării 
cu dezvoltarea democrației muncito- 
resti-revolutionare la toate structu
rile organizatorice, problematică, de 
asemenea larg dezbătută în expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
De aceea, corelația la care ne refe
rim trebuie să servească interesele 
dezvoltării de tip intensiv a econo
miei naționale, să asigure buna 
gospodărire și creșterea continuă 
a avuției naționale, a mijloace
lor încredințate fiecărui colectiv 
de oameni ai muncii. în acest 
fel, ea se stabilește și se realizează 
concomitent sub două aspecte — ma
terial și valoric — asigurîndu-se 
îmbinarea lor armonioasă, potrivit 
cerințelor mecanismului economico- 
financiar, al maximei raționalități 
tehnico-științifice. economice și eco
logice. în contextul rolului hotăritor 
al factorilor interni și al influenței 
fenomenelor specifice economiei 
mondiale. Toate acestea demonstrea
ză cu putere deosebită însemnătatea 
teoretică și practică a corelației 
dintre industrie și agricultură, așe
zată ferm la baza strategiei dezvol
tării prezente și viitoare a econo
miei românești, elaborate și în
făptuite cu aportul decisiv al secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nioolae Ceaușescu.

Prof. univ. dr. 
Dumitru CIUCUR

Realizări ale energeticienilor
La scurt timp de la încheierea 

probelor finale la grupul energetic 
nr. 1. cu o capacitate de 21 MW, 
tinărul colectiv de oameni ai mun
cii de la Centrala hidroelectrică 
Nehoiașu. din bazinul superior al 
riului Buzău, a raportat că. prîn- 
tr~o mobilizare exemplară si prin 
exploatarea rațională a instalați
ilor. a reușit să furnizeze in siste
mul energetic național primul mi
lion de kWh energie electrică. 
După cum ne asigură inginerul 
Alexandru Tudor, directorul între
prinderii electrocentrale Nehoiu. în 
curind va fi pus in funcțiune si 
cel de-al doilea grup energetic la 
centrala de la Nehoiașu. Așadar, 
județul Buzău a pășit cu dreptul 
in rindurile producătorilor de ener
gie electrică. (Stelian Chiper).

Produse noi. competitive
Realizarea unor produse cu ca

racteristici superioare, competitive 
pe piața externă, constituie un o- 
biectîv de prim ordin în întrecerea 
pe care o desfășoară în aceste zile 
textiliștii din Buhuși. în acest scop, 
specialiștii, toți muncitorii și teh
nicienii se preocupă de crearea 
unor articole noi într-un număr 
mare de desene șl poziții coloristi- 
ce, aplicarea de tehnologii moder
ne de mare productivitate și intro
ducerea unor mașini și utilaje de 
înaltă tehnicitate. în acest fel. gra
dul de înnoire a producției a ajuns 
la 70 la sută, depășindu-se cu mult 
prevederile de plan pentru această 
perioadă. (Gheorghe Baltă).

Calitate înaltă, export 
în continuă creștere

Marca de fabricație a Combinatu
lui de prelucrare a lemnului din 
Caransebeș este recunoscută și a- 
preciată pe toate continentele, pro
dusele purtînd însemnele acestei 
prestigioase firme românești fiind 
tot mai mult solicitate. Afirmația 
este argumentată convingător de 
noile piețe de desfacere cucerite. In 
acest an. în Japonia. Singapore și 
Australia, precum și de faptul că 
numai în perioada care a trecut din 
1988 a fost introdus în fabricație un 
număr de produse egal cu cel al pro
duselor exportate în întregul an 
1987. unitatea avlnd un grad de a- 
coperire a planului cu oomenzi In 
proporție de circa 115 la sută. De
sigur. la temelia acestor realizări 
stau eforturile constante depuse de 
colectivele oombinatului pentru în
deplinirea la termen si în oondlțll 
calitativ superioare a obligațiilor 
contractuale, preocupările susținute 
în direcția Îmbunătățirii nivelului 
tehnic, a asimilării sl introducerii in 
fabricație a unor noi produse.

— Pentru o unitate producătoare 
de bunuri de larg consum, cum este 
unitatea noastră — a ținut să preci
zeze inginerul Nicolae Adam, direc
torul general al combinatului — din 
„vocabularul" producției trebuie să 
dispară expresia „produs tradițio
nal". Practic, .noi trebuie să venim, 
aproape anual, cu produse noi sau 
modernizate, condiție obligatorie 
pentru a te menține la cote ridicate 
de interes pe piețele externe.

Intr-adevăr, la combinatul din Ca
ransebeș înnoirea producției repre
zintă un fapt firesc, intră în preo
cupările de bază ale colectivelor din 
fiecare secție. Astfel. în primele 
luni din acest an. din cele 123 de 
produse din programul de fabricație, 
81 sînt noi sau modernizate. Intere
sant de reținut este că. pe lingă îm
bunătățirea parametrilor calitativi, 
estetici și funcționali. în concordantă 
cu gustul și exigențele cumpărători
lor. creatorii de mobilier din Caran
sebeș urmăresc și creșterea eficien

DRUM CÎT MAI SCURT DE LA ACTE LA FAPTE!

Au prins viață ideile gospodărești 
...de acum șase luni?

PE URMELE PROPUNERILOR FORMULATE DE CETĂȚENII DIN TREI ORAȘE

Subliniind cerința mereu actuală de a se îmbina tot 
mai strins, in mod armonios, activitatea organelor de 
stat cu aceea a organismelor democrației socialiste, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU accentua în Expunerea 
la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 29 aprilie a.c. că acest proces este nemijlocit lepat 
de participarea maselor populare, a tuturor cetățenilor 
la conducerea societății, la îndeplinirea, în mod con
știent, a dezideratelor înaintării pe calea progresului 
și civilizației. Totodată, în această importantă latură a 
activității sociale se regăsește o altă însemnată exi
gență formulată în mod consecvent de partid, de con
ducerea sa : cerința de a se Înfăptui operativ ți intoc-

moi planurile și programele adoptate, in toate dome
niile.

Este un deziderat de cea mai mare însemnătate și 
pentru viața localităților, pentru strînsa conlucrare intre 
consiliile populare, organismele democrației socialiste, 
cetățeni, pe terenul mereu deschis inițiativelor si fap- 
telor, al bunei gospodăriri, al înfloririi fiecărei așezări. 
In acest context, „Scinteia” își propune să urmărească, 
la această rubrică, promptitudinea, consecvența și efi
ciența cu care sînt îndeplinite programele adoptate, 
precum și modul în care decurg captarea și valorifi
carea propunerilor și inițiativelor cetățenilor.

Pentru început, am pornit pe urma 
propunerilor formulate in campania 
electorală. Presupunem că nimeni nu 
se îndoiește că ele își păstrează con
tinuu actualitatea. Valabilitatea lor 
ține de la alegeri pînă... la alegeri. 
Importanța lor edilitară, mai mare 
sau mai mică, este completată de o 
importanță neevaluabilă prin calcule 
financiare sau economice. De la cea 
mai simplă pină la cea mai ingeni
oasă, sugestiile făcute cu prilejul a- 
dunărilor pentru depunerea candi
daturilor și al întîlnirilor între can
didați si alegători, o dată notate șt 
însușite în principiu, capătă marea 
semnificație de promisiune electo
rală. De cuvînt dat în perspectiva 
votului, adică a încrederii solicitate 
cetățenilor.

Acestea fiind argumentele actuali
tății perpetue a propunerilor formu
late în perioada alegerilor, înseamnă 
că la o întrebare mereu actuală exis
tă și un răspuns mereu actual. Adică 
adus Ia zi. Ei bine, aici, adică în 
domeniul concretului, lucrurile încep 
să se distanțeze. Am efectuat o do
cumentare în trei orașe — Mizil, Ol
tenița și Fetești — din județe diferite. 
Doar la Mizil am putut obține un 
răspuns prompt. întemeiat, riguros, 
pe elemente de ultimă oră: 56 la sută 
din propuneri sînt soluționate. 4 la 
sută in curs de executare. 16 la sută 
sînt planificate pentru anul curent, 
alte 4 la sută sînt avute în vedere 
pentru Viitor (amînare impusă fie de 
natura dezideratelor, fie de condiții 
obiective), iar 20 la sută țin de com
petența organelor superioare, con
siliul popular făcind demersurile cu
venite. Și nu era un răspuns alcătuit 
doar din... vorbe. Evidența riguroa
să. limpede — semn al considerației 
fată de propuneri și al hotăririi de a 
le înfăptui — e confirmată de reali
tățile urbei. Ce e spus in evidentele 
oonsiliului. e „spus" si în aspectul 
localității.

Frumoase. înnoite, în continuă 
dezvoltare sînt și Oltenița și Feteș- 
tiul. Fără îndoială că în ceea ce se 
înfăptuiește zi de zi sînt incorporate 
și propunerile locuitorilor. Dar un 
sondaj operativ asupra rromptitudi- 
nii transpunerii lor în viață este mai 
greu de făcut. La Fetești, cel puțin, 
registrul instituit în acest scop, cu o 
rubricație care nu include exact ele- 
mente’e care-i justifică utilitatea — 
cine răspunde de aplicarea fiecărei 
propuneri și termenul avut în vede
re — se pare că n-a mai fost des
chis de la alegeri. Iar efectul nu 
întîrzîe să se observe : în vreme ce 
la Mizil au și fost înfăptuite peste 
jumătate din propuneri, la Fetești 
abia s-a depășit un sfert.

Vicepreședintele biroului executiv 
al Consiliului popular Fetești, to
varășul Nicolae Tănase, ne asigura 
că propunerile sînt totuși știute, în

ței economice a fabricației. Con
cret. în 1988. prin fabricarea noilor 
produse te va obține o reducere a 
costurilor la producție cu circa 4,5 
milioane lei și a consumului de 
energie electrică cu 255 kWh.

Se poate vorbi deci. aici, despre o 
autentică muncă de cercetare, multe 
din soluțiile propuse de specialiștii 
unităților fiind brevetate ca inven
ții. Pornind de la faptul că acestea 
pot fi preluate și generalizate și în 
alte unități similare din țară, ne-am 
propus să prezentăm, cu concursul 
autorilor, citeva din cele mai inge
nioase soluții.

— împreună cu laboranta Gliche- 
ria Drochioi — ne spune Inginerul 
Ion Popescu — am elaborat un pro
cedeu de finisaj cu aspect antic al 
mobilei corp de interior, furniruită 
cu furnir de fag. frasin, stejar, răși- 
noase și specii exotice. Aspectul da 
patinare se obține prin aplicarea pe 
suprafața lemnoasă a unor soluții 
chimice. Valoarea mobilierului fini
sat în acest mod crește datorită as
pectului estetic deosebit, uniformi
zării culorii și scoaterii In evidență 
a texturii suportului lemnos.

La cele relatate de autor, maistrul 
Ilie Costea a ținut să adauge : „Rea
lizarea finisajului patinat cu mate
riale chimice produse în țară a re
zolvat o serie de probleme impor
tante, cum ar fi : desfășurarea în 
ritm continuu a procesului de pro
ducție, finisarea nemaifiind condi
ționată de expedierea de către client 
a materialelor de finisaj ; posibili
tatea ofertării și contractării de mo
bilier cu asemenea finisaj și pe alte 
piețe decît cele care dispun de so
luții chimice de finisat prin proce
deul amintit ; obținerea unui sur
plus de valută, reprezentînd partea 
din valoarea produselor pe care 
clientul extern nu o plătea, punind 
la dispoziție materialele de finisare".

Am mai reținut, de la interlocu
tori. că procesul de producție este 
mult îmbunătățit, materialele chi
mice. produse în țară, dau o culoa
re de fond uniformă și omogenă.

scrise adînc în memorie, prezente pe 
agendele de buzunar, reîmprospătate 
cu prilejul altor întîlniri cu cetă
țenii, incit nu se poate vorbi de ig- 
norarea lor. Posibil, cu toate că este 
greu să urmărești 149 de propuneri 
bazîndu-te numai pe memorie sau 
pe agendă. Dar ceea ce se cuvine 
înțeles, la nivelul exigențelor cres
cinde ale dezvoltării democrației 
muncitorești-revoluționare, este fap
tul că angajamentul electoral reci
proc suscită o preocupare deosebită, 
precum și termene și răspunderi 
precise. El reprezintă momentul de 
maximă intensitate pe planul conlu
crării civice, intensitate care trebuie 
să rămînă vie și în conștiința alegăto
rilor, și a celor aleși. Chiar dacă 
unele par mărunte, chiar dacă altele 
sînt perpetue, chiar dacă erau cu
noscute, propunerile premergătoare 
alegerilor au valoarea de a fi fost 
formulate in cadrul solemn al anga
jării electorale, se constituie intr-o 
obligație fermă față de mandatul în
credințat și trebuie urmărite ca atare.

Practica celor trei orașe confirmă 
că există un raport direct proporțio
nal între atenția acordată sugestiilor 
cetățenești, sub aspectul evidentei 
lor, și gradul de valorificare a aces
tui prețios izvor de idei gospodă
rești. Nu este o simplă coincidență 
că la Mizil nici una din propuneri 
nu a fost considerată nerealistă, în 
vreme ce la Fetești — făcind o re
constituire sui-generis cu activiștii 
de resort ai consiliului popular — 
a șasea parte dintre propuneri sint 
privite ca nerealizabile sau neactua
le. Că această apreciere e greșită o

Circumscripții in care 
Numărul Numărul s-au făcut propuneri Clreunj- 

Orașul circnm- total ai ----------------------------- script!! fără
scripțiilor propunerilor peste 2—3 cite propuneri

3 nna
Mizil 25 25 1 8 4 12
Oltenița 25 56 3 10 5 7
Fetești 33 149 14 16 2 1

După cum se vede, deși orașele 
®u un număr egal sau aproape egal 
de circumscripții, condiții geografice 
și economico-sociale apropiate, in 
Oltenița s-au formulat de peste două 
ori mai multe propuneri decît in 
Mizil, iar la Fetești de aproape v 
ori mai multe propuneri decît la 
Mizil și aproape dublu decît în cele
lalte două orașe luate la un loc. în 
aproape jumătate din circumscrip
țiile orășenești ale Mizilului, cetă
țenii n-au avut nici o propunere de 
făcut, nici o sugestie de exprimat, 
după cum. în aproape jumătate din 
numărul circumscripțiilor orășenești 
ale Olteniței, cetățenii au avut da 
formulat, ca să spunem așa, cite o... 
jumătate de propunere! Acesta 
semne de redusă inițiativă gospodă

Soluția este eficientă șl din punct 
de vedere al costurilor de fabrica
ție, Ia o garnitură de mobilă econo
miile depășind 1 200 lei.

O altă interesantă soluție ne-a 
fost prezentată de inginerul Ion Liu
ba, șeful secției mobilă : „Combina
tul nostru este prima unitate din ca
drul Centralei de prelucrare a lem
nului București care a trecut la uti
lizarea în producția de serie a PAF- 
ulul, ca înlocuitor al cherestelei în 
fabricarea mobilei corp. Practic, la 
ora actuală. 30 la iută din pro
ducția de mobilă a combinatului se 
realizează din PAF. Fac precizarea, 
pentru cel care nu sînt familiari
zați cu denumirile noastre, că acest 
material este realizat din fibre de 
lemn, respectiv plăci aglomerate cu 
o structură ce permite frazarea în 
diferite profiluri, necesare con
strucției mobilei corp. Tehnologia 
de finisare a acestuia a foet 
rezolvată de Inginera Monica Mer- 
savină. șefa laboratorului chimic 
al atelierului. Numai in aoest an a- 
preclem că vom economisi circa 400 
mc cherestea de fag pe baza uti
lizării noului material.

Eforturile depuse de harnicul co
lectiv al unității din Caransebeș în 
direcția înnoirii șl diversificării con
tinue a gamei sortimentale slnt 
ilustrate șl de cele mal recente pro
duse oferite spre contractare pentru 
export la expoziția de casă din ca
drul pavilionului expozițional din 
Piața Sctnteil. Între care garnitu
ra de hol constituită numai din ele
mente curbate reprezintă o noutate 
pe plan internațional.

Asta este marca unei unități de 
prim rang din domeniul prelucrării 
lemnului, cartea de vizită de presti
giu a unui colectiv muncitoresc care 

z a înțeles pe deplin că factorii deter
minant ai realizării planului de ex
port îi reprezintă noutatea și cali
tatea produselor realizate.

Ion D. CUCU 
corespondentul „Scînteli*

denotă șl examinarea fiecărei pro
puneri în parte. Alături de cerințe 
cu adevărat inoportune, cum ar fi 
modernizarea radicală a unor străzi 
din cartiere cu perspectiva dezafec
tării, uneie dintre propunerile igno
rate vizează amenajarea (prin munca 
cetățenilor) a unor locuri de joacă 
pentru copii sau aspecte stringente 
ale alimentării cu apă potabilă, in
clusiv forarea de puțuri. Culmea e 
că, în timpul documentării chiar, sa 
prezentase o echipă de meseriași 
dintr-o comună, specializați în fora
rea de puțuri, dar au fost refuzați 
pe bunul motiv că însuși Fetești iii 
și-ar fi format o asemenea echipă. 
Și atunci, mai este normal să fie 
considerată problema apei (a apei 
de băut !) o problemă de rezolvat în 
viitor ?!

In schimb, se cuvine remarcat, ca 
un fapt pozitiv pentru locuitorii 
orașului de pe malurile Borcei și 
pentru edilii lor, varietatea domenii
lor avute în vedere, interesul civic 
multilateral. Spre exemplu. 7 pro
puneri vizează amenajări pentru 
sport și agrement (la Oltenița 
numai 2. la Mizil nici una). 12 pro
bleme de cultură și sănătate (la Ol
tenița numai 4. la Mizil nici una) 
De asemenea. Fetești este singurul 
din cele trei orașe în care cetățenii 
au făcut și propuneri din domeniul 
vieții economice a localității, vizind 
valorificarea resurselor locale, spo
rirea surselor bugetare, a activități
lor de mică industrie si prestatoare 
de servicii. De ce oare ?

Răspunsul rezidă, parțial, din 
tabelul următor : 

rească trebuie să dea de gîndit și 
edililor, și organismelor locale ale 
F.D.U.S.. dar și înșiși cetățenilor din 
cartierele sau de pe străzile în cauză.

In toate cele trei orașe se mun
cește mult, se acționează gospodă
rește, iar drumul spre civilizație 
parcurs In ultimele decenii de fle
care dintre ele este demn de alese 
pagini de cronică. Dar succesele 
edilitara nu trebuie să conducă spre 
automulțumire. Și nici să separe 
meritul edililor de baza lui de masă 
— gîndirea și voința obștii. Păstrin- 
du-se permanent in atenție legătura 
cu oamenii șl cu ideile lor. se con
feră șansa majoră ca acestea să r&- 
mină mereu rodnice, evitlndu-se 
alunecarea tn formalism, apatia 
civică.

Serqlu AMX)'
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LA EFECTUAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE 

-TOȚI LOCUITORII SATELOR!

în județill Iași, dat fiind faptul că, 
atit în perioada semănatului, cit și 
după aceasta, a plouat în mai multe 
rinduri, culturile au răsărit bine și 
se dezvoltă viguros. Acest lucru a 
determinat pe cooperatori să iasă 
zilnic, în număr mare, la efectuarea 
lucrărilor de întreținere a culturi
lor prăsitoare.

în toate unitățile din consiliul a- 
groindustrial Țibănești se muncește 
intens. La C.A.P. Țibana se aflau în 
cîmp la prășit 400 de oameni ; la 
C.A.P. Tungujei — 260. la C.A.P. Ți- 
bănești — 850, la C.A.P. Tansa — 
730. iar la C.A.P. Dagița — 625. Ca 
urmare, prima prașilă s-a terminat 
pe toate 
cu sfeclă 
a plouat, 
prășitul ___  ____ ___ .. . .
sîmbătă în toate unitățile agricole. 
„Depistăm operativ porțiunile de te
ren zvîntate, pentru a continua prâ- 
șitul atit manual, cît și mecanic ■— 
ne spune tovarășul Dimltrie Nichita, 
președintele consiliului agroindus
trial. La floarea-soarelui avem nu
mai 150 hectare, în două unități a- 
gricole — Tansa și Tungujei — lu
crate de echipe speciale. Ca atare, 
lucrările de întreținere se desfășoară 
Intens. Pentru porumb, tn flecare 
unitate agricolă, munca în cîmp este 
coordonată direct de președinte sau 
de inginerul-șef. Procedînd astfel, 
avem garanția că vom fi printre pri
mii pe județ și la prașilele ce le 
vom efectua pe cele 4 225 hectare 
cultivate în consiliul 
dustrial".

Se lucrează intens 
unitățile agricole din 
silii agroindustriale din județ. Pen-

cele 370 hectare cultivate 
de zahăr. Duminică 22 mai 
întrerupînd pentru moment 
porumbului, care începuse

nostru agroln-
la prășit șî In 
celelalte con-

tru efectuarea unor lucrări de bună 
calitate la întreținerea culturilor, ca 
și gospodărirea judicioasă a fiecărei 
palme de pămînt. s-au făcut recent 
schimburi de experiență la care au 
participat toți primarii și secretarii 
adjuncți cu propaganda, conducăto
rii de unități agricole. Asemenea 
schimburi de experiență, desfășura
te cu bune rezultate, au avut loc în 
unități agricole din consiliile agroin
dustriale Popricani, Holboca, Podu 
Iioaiei. Prin generalizarea practici
lor bune s-a reușit să se instaureze 
ordinea și disciplina la întreținerea 
culturilor, să se asigure antrenarea 
la lucrări a tuturor locuitorilor sa
telor. Astfel, pînă la 25 mai, prima 
prașilă manuală la sfecla de zahăr 
si floarea-soarelui s-a încheiat. La 
porumb prima prașilă mecanică a 
fost efectuată pe 5 270 hectare, iar 
cea manuală pe 9 115 hețtare din cele 
74 000 hectare existente în județ ; 
fruntașe fiind unitățile din consiliile 
agroindustriale Podu Iioaiei, Ciurea, 
Vlădeni. Belcești. Movileni. Holboca 
și altele.

în județul Iași continuă plantarea 
legumelor în cîmp. lucrare realizată 
deja pe 98 la sută din cele 4 291 hec
tare planificate. După plantarea ce
pei. verzei timpurii, a rădăcinoăse- 
lor, tomatelor, se lucrează acum la 
plantarea ardeilor, vinetelor și se 
însămînțează ultimele suprafețe cu 
castraveți pe cele 206 hectare. în le
gumicultura s-a efectuat și prașila I 
manuală pe mai bine de 1 500 hec
tare din suprafața totală plantată și 
însămînțată.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"

schimb, subansamble și chiar agre
gate. recuperate și recondiționate în 
atelierele proprii, procentul acestora 
reprezentînd, la ora actuală, între 65 
si 70 la sută din totalul pieselor în
locuite.

Sînt, firește, rezultate bune, care 
dau garanția începerii la timp și des
fășurării în bune condiții a campa
niei de recoltare, 
adevărat însă că, 
s-au constatat și 
ce privește ritmul 
reparațiilor, cît și 
Comisiile județene de suprarecepțle 
au consemnat asemenea lipsuri la 
stațiunile de mecanizare Biled, Căr- 
piniș, Gătaia, Peciu Nou, unde con
siliile oamenilor muncii n-au urmă
rit sistematic aplicarea propriilor 
măsuri tehnico-organizatorice. pre
cum și indicațiile comandamentului 
agricol județean privind efectuarea 
reparațiilor de bună calitate și la 
termenele stabilite. Au fost luate 
măsuri prompte pentru organizarea 
mai bună a muncii, asigurarea tutu
ror pieselor și materialelor necesare 
și mal ales pentru creșterea răspun-

Nu-i mai puțin 
în unele locuri, 
deficiențe atit în 
de desfășurare a 

calîtateă acestora.

derii cadrelor tehnice și specialiști
lor în special la recepția fiecărui an
samblu și subansamblu reparat și, în 
final, a întregului utilaj. încheierea 
reparațiilor la combine, la presele 
de balotat paie și Celelalte utilaje ce 
vor fi folosite în campania de recol
tare a cerealelor păioase și la exe
cutarea însămînțărilor de culturi du
ble a permis ca de marți. 24 mai, 
să se desfășoare instruirea uni
tară, pe centre și consilii agroindus
triale, a tuturor mecanizatorilor, 
țăranilor cooperatori, șefilor de fer
me și secțiilor de mecanizare, in- 
ginerilor-șefi, președinților de C.A.P. 
și directorilor de S.M.A. și I.A.S., 
privind organizarea și desfășurarea 
activității de recoltare, transport și 
depozitare a producției, de pregătirea 
terenului și semănatul culturilor du
ble, măsură care va contribui la 
sporirea răspunderii tuturor acestor 
factori fată de îndeplinirea tuturor 
sarcinilor ce le revin în această pe
rioadă.

Din tarile socialiste
U.R.S.S.

Preocupări în direcția valorificării 
materiilor prime secundare

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

Invitație la Predeal

timiș: Combinele sint gata pentru 
a intra in lanuri

Ne mai despart puține zile de data 
începerii campaniei de recoltare a 

realelor păioase. în vederea aces- 
. mari bătălii, agricultorii din ju

dețul Timiș, care au de recoltat și 
depozitat in această vară orzul și 
griul de pe mai bine de 211 000 hec
tare, se prezintă cu toate pregătirile 
încheiate. Principala preocupare a 
organelor județene s-a axat, în ul
tima vreme, pe finalizarea lucrărilor 
de reparare a celor 2 659 combine, 
efectuarea probelor funcționale și 
recepționarea tuturor utilajelor ce 
vor fi folosite la strîngerea recoltei.

„Pentru efectuarea marelui volum 
de muncă cerut de punerea în per
fectă stare de funcționare a acestor 
utilaje — ne spune tovarășul Nicolae 
Doggendorf, directorul Trustului 
S.M.A. Timiș, în toate unitățile acti
vitatea de reparații a fost organi
zată, în baza experienței dobîndite 
în anii anteriori, pe fluxuri tehnolo
gice specializate pentru repararea 
de ansamble și subansamble, ceea ce 
a creat condiții pentru exercitarea 
unui control tehnic de calitate per
manent, pe faze de lucru. A fost 
principala măsură care a permis, 
totodată, atingerea unei productivi
tăți ridicate, lucru absolut necesar 
pentru înscrierea in graficele stabi- 

privind încheierea lucrărilor la 
men. La realizarea unui ritm in- 

v^ns de reparații au contribuit, ală
turi de personalul muncitor speciali-

zat și permanentizat pentru acest 
gen de lucrări, combinerii care 
au participat efectiv atit la repara
rea, cît și la montarea ansamblelor 
și subansamblelor, la efectuarea 
probelor și la recepția pe faze și cea 
finală a combinelor. Acest mod da 
organizare a activității a dus la creș
terea răspunderii mecanicilor, me
canizatorilor și specialiștilor față de 
calitatea reparațiilor. Acum, când 
acestea s-au încheiat, putem a- 
precia că utilajele vor funcționa în 
bune condiții, ceea ce ne va permite 
să strîngem orzul în două-trei zile, 
iar griul — în 8—10 zile, fără pier
deri de boabe".

Tinînd seama de volumul măre de 
muncă din această vară, la indica
ția comandamentului agricol jude
țean, trustul S.M.A. a acționat din 
vreme, pe baza cunoașterii în amă
nunt a stării tehnice a combinelor 
care aveau normele de exploatare 
îndeplinite, pentru punerea lor în 
stare corespunzătoare de funcționa
re, astfel că, la actuala campanie de 
recoltare, vor fi utilizate și cele 130 
combine din această categorie, spo
rind astfel capacitatea dotării teh
nice destinată stringerii cerealelor 
păioase. Amplificînd o altă preocupa
re de bază, trustul S.M.A. și unitățile 
de mecanizare din județ au asigurat 
în acest an activitatea de reparații 
cu un volum sporit de piese de

în unitățile agricole din județul 
Ialomița, condițiile climatice din a- 
ceastă primăvară au fost deosebit 
de favorabile pentru creșterea plan
telor furajere. Acest avantaj este 
fructificat din plin, cadrele de con
ducere din unitățile agricole acțio- 
nind energic in vederea stringerii si 
depozitării lor pentru iarnă.

împreună cu medicul veterinar 
Constantin Pîrvu, director cu pro
ducția zootehnică la direcția genera
lă a agriculturii, am urmărit, in ci- 
teva cooperative agricole și între
prindeți agricole de stat, modul cum 
se desfășoară lucrările de recoltare. 
La început, interlocutorul nostru 
ne-a spus : „Din vreme au fost 
identificate toate suprafețele culti
vate cu plante furajere și, în func
ție de starea de vegetație, s-a stabi
lit cum să se procedeze la recoltare, 
ăsigurîndu-se atît o bună furajare a 
animalelor, cît și depozitarea unor 
cantități cit mai mari pentru iarnă. 
In toamnă au fost însămînțate 8 100 
hectare cu rapiță, lolium, secară 
pentru masă verde și alte plante fu
rajere, culturi care s-au recoltat de 
pe toate suprafețele. Din cantitățile 
de masă verde obținute, 30 la sută 
au fost însilozate împreună cu gro
siere. Pe ansamblul județului, potri
vit. prevederilor din program, 80 la 
sută din cantitatea de lUcernă obți
nută pe cele 12 800 de hectare culti
vate eu această plantă se va depo
zita sub formă de fin și semifîn. 
Munca este astfel organizată incit 
în fiecare unitate agricolă recoltarea 
să nu depășească mai mult de 3—4 
zile, perioadă în care lucerna este și 
transportată. De asemenea, în coope
rativele agricole finul de lucerna nu 
este balotat, ci așezat direct în fî- 
nare. Pînă acum s-au însilozat 22 000 
tone suculente, iar din prima coasă 
la lucerna au rezultat 6 200 tone.fin. 
Sînt condiții ca la prima coasă. în 
cooperativele agricole, să se depozi
teze peste 30 000 tone de fin. iar în 
întreprinderile agricole de stat — 
alte 10 000 de tone".

Din constatările făcute pe teren a 
rezultat că, în această perioadă, cea 
mai mare atenție se acordă recol
tării plantelor furajere cultivate. 
Pînă în prezent, cele mai mari can
tități de masă-verde au fost insilo- 
zate în cooperativele agricole Urzi-

Ceni, Dridu, Alexeni, Gîrbovi, Grin- 
du, Gheorghe t)oja, Bordușelu, Iazu, 
Fetești — oraș, la asociațiile econo
mice intercooperatiste Scînteia și 
Săveni. Cu totul altfel se prezintă si
tuația în cooperativele agricole din 
Sudiți, Traian și Giurgeni, unde bună 
parte din cantitățile de furaje re
zultate se consumă de către animale, 
fără a fi însă susținute de producții 
bune de lapte.

Important este ca, în aceste zile, 
printr-o bună folosire a mijloacelor 
mecanice și a forței de muncă fura
jele să fie strînse la timp și fără 
pierderi. Pentru grăbirea lucrărilor, 
concomitent cu buna folosire a mij
loacelor mecanice, numeroși coope
ratori au pus mina pe coase și acum 
lucrează de zor. De asemenea, finul 
se transportă numai cu atelajele. 
Așa se procedează în cooperativele 
agricole Gheorghe Doja, Muntenii 
Buzău, Făcăeni și Valea Măcrișului. 
Datorită bunei organizări a muncii, 
suprafața de pe care s-au recoltat 
furajele a fost arată și însămînțată 
imediat cu diferite culturi prevă
zute în plan.

Sînt condiții optime pentru reali
zarea unor cantități mari de furaje 
Si obținerea, pe această cale, de 
producții animaliere superioare. Este 
necesar însă ca organele agricole 
județene, printr-o muncă continuă 
de îndrumare și un control exigent, 
să asigure un echilibru intre canti
tățile de furaje folosite curent în 
hrana animalelor și cele care Se con
servă pentru iarnă.

în această perioadă, se poate pe
trece o vacantă reconfortantă în 
stațiunea Predeal. Gazdele oferă 
cazare în hoteluri si vile, iar masa 
se servește la restaurant sau pen
siune. Există posibilități multiple și 
atractive pentru excursii la obiecti
ve turistice din împrejurimi și la 
cabane, precum și pentru drumeții 
în munți. La dispoziția turiștilor se 
află numeroase terenuri de sport, 
schi pe iarbă, piscină, seri distrac
tive și altele.

Bilete și informații suplimentare 
se obțin atit de la agențiile oficiilor 
județene de turism și I.T.H.R. 
București, precum și direct în sta
țiune.

Intr-un articol cu titlul de mai 
sus. ziarul „EKONOMICESKAIA 
GAZET^V' scrie. între altele : Cea 
mai importantă direcție a economi
sirii de resurse este folosirea la 
maximum a materiilor prime se
cundare. Măsurile elaborate în ul
timul timp au permis creșterea 
gradului de prelucrare a reziduuri
lor. De exemplu, din anul 1981, fo
losirea maculaturii în industrie a 
sporit de la 64,4 la 72,4 la sută, a 
sticlelor — de la 60 la 65 la sută, a 
materialelor plastice — de la 6 la 
36 Ia sută. Tendința spre creșterea 
gradului de prelucrare a reziduuri
lor se menține. Dar majoritatea re
ziduurilor își găsesc utilizarea în 
proporții infime și multe continuă 
să nu fie reintroduse în circuitul 
producției. Această activitate este 
frinată și din cauza rămînerii în 
urmă a bazei științifice și tehnico- 
materiale destinate valorificării lor. 
Industria se orientează încă spre 
resursele primare. în schimb, cele 
secundare continuă să fie folosite 
numai atunci cînd nu sînt sufi
ciente materiile prime. Or. dacă

materia primă primară trebuie eco
nomisită Ia maximum, atunci cea 
secundară trebuie folosită la maxi
mum. Este nevoie — consideră zia
rul — de un mecanism economic 
integral, care, pornind de la inte
resele economiei naționale, să 
orienteze industria spre asimilarea 
cu prioritate a materiilor prime se
cundare.

Din acest an. în U.R.S.S. va 
funcționa pentru prima oară o 
bancă automatizată de tnmagazi- 
nare a informațiilor despre mate
riile prime secundare disponibile, 
în prezent, cataloagele băncii in
dică peste 5 000 de tipuri de rezi
duuri. Se impune, în continuare, ca 
toate problemele privind utilizarea 
resurselor secundare — probleme 
economice, juridice, organizatorice, 
dar și cele privind protecția mediu
lui ambiant — să fie reunite în
tr-un act legislativ. Aceasta va de
termina ministerele și întreprin
derile să se orienteze spre resur
sele secundare, spre acțiuni menite 
să pună stavilă risipei de materii 
prima.

R. P, BULGARIA

Măsuri pentru economisirea și folosirea 
rațională a resurselor de apă

Mihai V1ȘOIU
corespondentul „Scînteii

cinema

IN MAGAZINELE COMERȚULUI DE STAT

O paleta larga de confecții de in
Se poartă inul pentru că e răco

ros; pentru că moda internaționa
lă l-a adoptat ca una din putinele 
țesături din fibră naturală; pentru 
că se pretează ușor la vopsit și 

decorat în toate culorile posibile ; 
pentru că se confecționează fără 
să ridice probleme. Cu condiția ca 
producătorul să fie receptiv, inge
nios. informat ,Ja Zi" cu ultimele 
noutăți în domeniu. Și 
producători avem de la 
la altul de țară.

Deunăzi, două tinere, 
magazin „Unirea" din 
cochetau în fata unor 
moderne și elegante din 
pe umerașe ca la o < 
bunului gust : „O să cumpăr acest 
compleu făcut de întreprinderea 
de confecții șl tricotaje București. 
Parcă-i «rupt» dintr-o revistă de 
modă" — a zis prima. „Dar ce zici 
de acesta, lucrat la I.C. Craiova în 
dungi discrete ?“ — l-a replicat a 
doua, jinduind, fiecare, după piesa 
celeilalte. Le-a venit în ajutor Fe
licia Georgescu, responsabila eta
jului I. invitîndu-le. amabilă, să 
probeze ambele compleurl. nu mai 
înainte de a le atrage atenția asu
pra liniei foarte moderne a unuia 
șl asupra îmbinării 
modern a celuilalt, 
ente, care tinea cu 
se îmbrace într-un __  __
pus din fustă cu pliuri si jachetă 
cu umeri lăți, dar căreia nu i se 
„potrivea", l-a recomandat un cos
tum bleumarin clasic, din in, cu 
fustă dreaptă șt jachetă cu revere 
conice, care-1 dădeau un aer de 
elegantă, 
formelor. .. ________ ...
am întrebat-o. „De dte ori' 
ivește prilejul. Pentru că. zic 
e o artă să știi să te îmbraci în 
port cu vîrsta, cu înălțimea, 
silueta. E drept, inul se pretează 
pentru absolut toate viratele, dar 
cu miei amendamente, mai ales în 
ce privește culoarea șl linia croie
lii. Datoria noastră e nu numai să 
știm să vindem, ci să încercăm să 
îmbrăcăm cu gust cumpărătoarele".

Și pentru că am amintit de 
gust, și pentru că de confecțiile 
din in este vorba, iată, numai aici, 
la „Unirea", există o variată ves
timentație pentru femei, începînd 
cu compleuri albe, roșii, bej. bleu
marin, cu bluzoane gri-perl, negre, 
albastre sau gri-petrol, unele căp
tușite cu mătase sau relon și ter- 
mlnînd cu bluze chimono si fuste 
drepte cu cordon, cu elegante ja-

astfel de 
un capăt

, la marele 
București, 
compleurl 

i In, așezate 
expoziție a

de clasic cu 
Unei alte di- 
orice preț să 
compleu com-

atenuîndu-l plinătatea
„Mereu jjrocedați așa 

se
eu, 
ra- 

cu

chete sau rochii Înflorate. Un etaj 
mai bus. la confecții bărbați, res
ponsabilele acestui sector — Suza- 
na Iordan și Vasilica Georgescu — 
recomandă bleizerele în culori va
riate. pantalonii de vară si sacou
rile gri, crem sau albe. Atrag aten
ția costumele gen blugi, cu veste 
detașabile și accesorii dispuse mo
dern ; cămășile de in cu mînecă 
lungă și scurtă, unele cu buzunare 
ample, cu revere mari, Intr-o 
gată gamă colorlstică șl care 
pot lesne asorta costumelor 
țesătură similară.

De altfel, după cum aveam _
aflăm de la Maria Stan, directoarea 
I.C.S.C. „Unirea", la contractările 
din sezonul primăvară-vară, în ee 
privește modelele prezentate be
neficiarilor. cele din in au impre
sionat prin diversitate, prin ele
ganță, prin croiala foarte variată — 
de la îmbrăcămintea sport. îmbră
cămintea de dupâ-amiază. pentru 
copii șl tineret, pînă la cea dc 
ocazie. Numai 
fost prezentate 
dele, dintre 
uniuri calde, 
rouri, gen două 
nafară și fustă) 
te au întrunit toate sufragiile be
neficiarilor. Producătorii ? între
prinderile din București, Craiova, 
Focșani, Timișoara. Arad si altele. 
Ca să nu mai vorbim de întreprin
derea din Botoșani, care a livrat, 
si in continuare va mai livra, mult 
solicitatele cămăși bărbătești, sau 
de cea din Brăila, cu care S-au 
contractat elegantele bluzoane.

La întreprinderea comercială de 
stat „București" constatăm că sînt 
expuse la vînzare compleurl 
„Geni", bluzoane prespălate exe
cutate de F.C.T.B., blugi și. după 
cum ne confirma Matilda Ciubo- 
taru, directoarea unității, se aș
teaptă de la Focșani costume sa
fari din „Anita" șl bluzoane tip 
„Rapsodia", jachete de la Curtea 
de Argeș, blugi Indigo de la Mo- 
reni, pantaloni țip „Tismăhița" de 
la Dorohoi și rochițe, bluze și com
pleuri „Llvia". pentru fetițe, de la 
Călărași. Deocamdată, aici, la ma
gazinul „București”, bărbații sint 
mai avantajați de producători. La 
rîndul său. Aneta Duca, directoa
rea I.C.S. „Victoria", apreciază ca
litatea acestor confecții din in, 
strădania producătorilor de a lan
sa o vestimentație modernă, adec
vată sezonului, și speră ca furnizo
rii să livreze la termen absolut

bo- 
se 

din

sâ

pentru femei au 
peste 200 de mo- 

care rochiile în 
în dungi si ea- 
piese (bluză pe di- 
și bluzele înflora-

toate produsele contractate. La ora 
actuală, compleurile „Rosa“, „Io
nita", bluzoanele „Llvia" în trei 
combinații de culori șl pantalonii 
din țesături similare se bucură de 
aprecierile cumpărătorilor. Fabri
cile din Brăila, Craiova și Scorni- 
cești au dovedit, 
furnizate, că sînt 
internațională.

încheiem raidul 
tul „Bucuir-Obor". 
125 de magazine, ____ __
profilate numai pe confecții, 
părerea directorului acestei cunos
cute întreprinderi comerciale. Spi
ridon Fuior : „Confecțiile din țe
sături de in și tip in sînt foarte 
aspectuoase, de mult bun gust, 
realizate la cei mai inalți parame
tri de calitate. Cred insă că sînt 
necesare acțiuni suplimentare de 
promovare la vînzare. prin crearea, 
în cadrul unităților comerciale din 
tară, a unui ..colț 
vitrine cu temă și expoziții 
prezentare cu vînzare. (în 
ză fie șpus. la magazinul univer
sal „Titan", încă de la deschide
rea acestei unități, s-a inițiat, pe 
fiecare etaj, un colț expozițional 
al noutăților). De asemenea, un rol 
important în promovarea vînzări- 
lor — și asta s-a dovedit practic 
la noi — l-a avut prezentarea. în 
cadrul paradelor modei, a produ
selor din in, rochiile și compleurile 
bucurîndu-se de aprecierile 
tenței".

Rochiile din in g-au șl vtndut 1* 
„Bucur-Obor" și se așteaptă noi li
vrări. Mal mult, conducerea 
prinderii a urmărit, în cele 
unități ale sale profilate pe 
fecții. promovarea acestei ___
mentații din in pentru toate vîrs- 
tele. Important e că aici s-a În
ceput cu cantități apreciabile și, 
acolo unde vinzările sînt pe cale 
de epuizare, s-au luat măsuri în 
vederea suplimentărilor. în plus, 
conducerea acestei unități a avut 
în vedere o atentă pregătire a 
personalului — a șefilor de unități 
și vînzătorilor — privind felul în 
care trebuie prezentate si expuse 
confecțiile din in.

Pentru că. după cum «un putut 
constata, aceste confecții din 
sînt 
tori, 
sine 
ielii, 
lorilor, prin eleganță.

nrin 
In nas

produsele 
cu moda
Ia vesti-nostru

de care aparțin 
dintre care 20 

Iată

al noutăților", 
de 

paran te-

asis-

intre- 
20 de 
con- 

vesti-

_______ „ in 
foarte solicitate de cumpără- 

ele recomandîndu-se de la 
prin Ingeniozitatea liniei cro- 
prin îmbinarea reușită a cu-

Marta CUIBUȘ

DE LA MINISTERUL 
TURISMULUI

Ministerul Turismului aduce la cu
noștință că incepind din acest an 
accesul în Delta Dunării al turiști
lor care călătoresc pe cont propriu, 
fără servicii rezervate printr-o agen
ție de turism, se face numai pe bază 
de permise-autorizație individuale 
eliberate de Agenția de Turism Tul- 
cea (strada Isaccei nr. 2, telefon 
116 07 r— 1 47 20) și punctul turistic 
din gara fluvială Tulcea (strada Por
tului nr. 38). Intrarea acestei cate
gorii de turiști în Deltă este permi
să numai prin punctele Tulcea 1 
(pontoanele de la hotelul „Delta") și 
Tulcea 2 (pontoanele Navrom de la 
gara fluvială).

Ca rezultat al nivelului scăzut al 
precipitațiilor din anul 1987 și din 
primele luni ale acestui an. debite
le izvoarelor și ale apelor subtera
ne au scăzut, rezervele de apă din 
lacurile de acumulare s-au redus 
substanțial — scrie într-un articol 
ziarul „RABOTNICESKO DELO". 
Din cauza topirii stratului de zăpa
dă în munți, nu se așteaptă o îm
bunătățire a rezervelor d.e apă. A 
crescut numărul localităților in care 
s-au introdus restricții în alimen
tarea cu apă.

în ultimii ani — arată ziarul — 
nu sînt îndeplinite hotărîrile adop
tate cu privire la economisirea și 
folosirea rațională a resurselor de 
apă. organele și organizațiile de 
Stat respective fiind criticate în 
cadrul reuniunii Consiliului de Mi
niștri care a analizat această pro
blemă. Multe întreprinderi nu 
și-au construit rezervoare proprii

de apă și continuă să folosească 
apa potabilă de Ia rețelele de ali
mentare. Nu se manifestă spirit 
gospodăresc în folosirea apei nici 
de către industrie și agricultură, șl 
nici de către populație.

Ca urmare, s-a impus necesitatea 
adoptării unei hotărîri cu privire la 
îndeplinirea unor sarcini urgente în 
vederea creării condițiilor pentru 
folosirea economicoasă și rațională 
a resurselor de apă existente, pen
tru depistarea si folosirea unor re
surse de apă suplimentare. Popu
lația a fost chemată să dea dovadă 
de înțelegere a situației reale, a 
dificultăților care pot să apară din 
cauza secetei și să folosească în 
modul cel mai economicos apa. să 
întrețină intr-o stare corespunză
toare instalațiile de alimentare cu 
apă. să semnalizeze organelor com
petente apariția oricăror defecțiuni 
în vederea înlăturării lor — conchi
de ziarul.

R. S. CEHOSLOVACA
Pentru utilizarea rațională a energiei

vremea

• în fiecare zi mi-e dor de tine i 
SCALA (11 03 72) — 9; 11: 13; ÎS; 17;
19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13;
15; 17: 19, -------- -- -------
9; 11,15; 13,30;
• Flăcări pe
(16 20 79) — 9; .«
Î0, FEROVIAR (50 51 40) 
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 20,30 
0 Rezervă la start: PACEA (71 30 85)
— 9j li; 13; 15; 17; 19. ARTA (21 31 86)
— 9‘, 11; 13; 15; 17; 19
• Duminică in familie : FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15(30; 17,45;
20, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20
• Iacob : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17,15
• Niște băieți grozavi : GIULEȘTI 
(17 55 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• umbrele soarelui : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17; 19
• Egreta de fildeș: MUNCA (2150 97)
— 9: 11; 13
• Trenul de aur : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 1#
• Cik, pescărușul alb — 9; 15; 17, 
Program de desene animate — 11; 
13, Miss Iugoslavia — 19 : DOINA 
(16 35 38)
• Cap șl pajură : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13: 15; 17: 19. STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,15; 15; 17; 19
• uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : COSMOS “■
11; 13
• Incoruptibilul de
CULTURAL (83 50 13)
17; 19
• Jandarmul și
GRADINA AURORA _______ -
• Frații Karamazov: UNION (13 *9 04)
— 9; 13; 17
> cronica adolescenței : PATRIA 
(11 86 25) — 6; 11,16; 13,30; 15,45; 18; 20

' (45 31 70) — 9; 11; 13; 
EXCELSIOR (65 49 45) — 
‘ 15,45; 18; 20

comori ; VICTORIA 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 
------ •-) _ 9; 11,15;

(27 5* 95) — 9;

la etajul XIX :
— 9; 11; 13; 15; 

jandarmerițeie :
(35 04 66) — 20,30

t a t r
• Teatrul Național (1* 7171, Sala
mare) : Hagi Tudose — 18; (sala
Amfiteatru) : Drumul Singurătății — 
18; (sala Atelier) : Pe la ceasul cinci 
spre seară... — 18
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Horia Andreescu. 
Solist : Mathias Weber (R.F. Germa
nia) — 19; (sala Studio) : „Treptele 
afirmării artistice". Andrei Ganea, 
Mihaela Ganea — vioară. La pian : 
Ghizela Tulvan — 17,30
• opera Română (13 18 57) : Lacul 
lebedelor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) S O 
noapte la Veneția •— )8
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulândra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julleta la sflrțlt ăe noiem
brie — 18; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 *4) : Urlații munților — 18,30
• Teatrul Mic (1* 70 81) : O scrisoare 
pierdută— 18,80
• Teatrul Foarte 
Ana-Lia — 19
• Teatrul de comedie 
Preșul (spectacol susținut 
Național din Craiova) — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, «ala 
Studio) : Complotul miliardarilor —

•_Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Regina balului — 18; (sala 
Ciulești, 18 0* 85) : Curea de Viena 
_  jg
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : O seară 
de pomină — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine dorul m»

18
• Teatrul „Ion Creangă" (60 26 56) : 
Pistruiatul — 9: De la Sten și Bran 
la Muppets — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Boroboață — 10; 15; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Visul unei 
nopți de vară (premieră) — 18,30
• Circul București (10 41 95): „Stelele
Circului din Moscova" — 19
• Studioul de teatru 
(15 72 59) : Urmașul — 18,30

M1O tl* 0105) :

(16 8* 60) : 
de Teatrul

I.A.T.C.

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 27 mai, ora 20 — 30 mai, ora 
20. In țară : Vremea va ti în general 
caldă. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros la începutul intervalului, cînd 
vor cădea ploi locale, ce vor avea șt 
caracter de averse, însoțite șt de des
cărcări electrice și, izolat, de grindină, 
pe alocuri, cantitățile de apă pot de
păși 15 litri pe metru pătrat în 24 de 
ore. în a doua parte a intervalului, 
aversele vor fl izolate. îndeosebi după- 
amlaza. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 9 șl 19 grade, izolat mai coborite 
în depresiuni, iar cele maxime între 
19 și 29 grade, mai ridicate la sfîrșl- 
tul intervalului. Local, ceață slabă. In 
București : Vreme relativ caldă. Cerul 
va fl temporar noros. favorabil aver
selor de ploaie in prima parte a in
tervalului, mai ales după-amiezele. 
Vint slab ptnă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 12 șl 15 
grade, iar cele maxime între 24 și 27 
grade.I

tv

Nivelul actual de valorificare a 
combustibililor și energiei, consti
tuie la noi o reminiscență a mo
dului extensiv de gospodărire — se 
arată într-un articol de fond publi
cat de ziarul „RUDE PRAVO". 
Obiectivul trasat de Congresul al 
XVII-lea al P.C.C. privind redu
cerea cu 2,2 Ia sută pe an a consu
mului de energie și combustibili pe 
unitate de venit național nu se în
deplinește. în anul 1986, consumul 
energetic s-a redus doar cu 1.6 pro
cente. iar anul trecut a atins apro
ximativ jumătate din ritmul de 
scădere planificat. Astfel. în condi
țiile creșterii producției în primii 
doi ani ai actualului cincinal, a fost 
epuizat sporul consumului de ener
gie primară planificat pe întregul 
cincinal.

Fără orientarea tuturor ramurilor 
spre o utilizare cu adevărat rațio
nală a energiei și accelerarea intro
ducerii unor schimbări structurale 
in vederea dezvoltării intensive a 
economiei naționale. în foarte scurt 
timp se va ajunge la o acută lipsă 
de combustibili și energie.

Există rezerve imense si în sfe
ra neproductivă. La 17 000 de stații 
de livrare a energiei calorice, din 
cele 22 000 existente, trebuie să fie

adoptate măsuri de utilizare cu 
aparate de măsură și reglare. De 
asemenea, prin aplicarea la instala
țiile din întreprinderi care func
ționează pe bază de gaze a unor 
măsuri de raționalizare, s-ar putea 
economisi circa o jumătate de mi
liarde de metri cubi de gaze na
turale.

Dar ritmul insuficient d.e scă
dere a consumului energetic este 
influențat negativ și de evoluția 
calității producției. în privința va
lorificării energiei consumate pe 
unitate de produs, la majoritatea 
produselor rămînem în urma nive
lului mondial cu 30—4Q la sută — 
scrie ziarul. Dovada o constituie 
faptul că produsele importate con
țin cu circa 5 milioane tone com
bustibil convențional mai puțin 
decît produsele cu care plătim acest 
import. Pierderea se ridică la circa 
o jumătate din cantitatea anuală 
de lignit extrasă în bazinul carbo
nifer Sokolovo.

Fără modernizarea bazei de pro
ducție în condițiile economisirii 
drastice a energiei și fără schim
barea structurală a economiei nu 
putem realiza reducerea consumu
lui in producție, de care depinde 
în proporție de 40 la sută creș
terea venitului național.20,00 Telejurnal

20,20 tn dezbatere ; Expunerea tovară
șului Nicolae Ceâușescu cu privi
re la unele probleme ale condu
cerii activității economlco-soclale, 
ale muncii ideologice și politico- 
educative, precum și ale situației 
internaționale • Creșterea răs
punderii colective șl individuale — 
condiție a înfăptuirii programelor 
de dezvoltare economlco-socială. 
Rolul criticii șl autocriticii

20,40 Timp și anotimp în agricultură 
21,00 Cadran mondial. România socia

listă — contribuții inestimabile la 
edificarea unei lumi a păcii și 
colaborării

21,15 Serial științific (color). Univers, 
materie, viață. Emisiune de educa
ție materialist-ștllnțlfică

21,35 Laureațl ai Festivalului național 
„Cîntarea României". Corul Radio- 
televizlunli române (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

R. P. D. COREEANĂ

Centru de schimburi internaționale 
în domeniul culturii

în centrul capitalei R.P.D. Co
reene. Phenian, se inalță Casa In
ternațională a Culturii, a cărei con
strucție a fost încheiată recent. 
Impunătoarea clădire, de 10 etaje, 
se întinde pe o suprafață de pes
te 10 000 mp. Ea este dotată cu 
săli de conferințe. încăperi pentru 
diverse întruniri, săli de expozi
ții. o sală de cinematograf și do

concerte, un studio de Înregistrări 
etc., fiind concepută ca un centru 
de schimburi internaționale în do
meniul culturii și artei. O serie 
de manifestări prilejuite de cel 
de-al 13-lea Festival Internațional 
al Tineretului și Studenților vor 
fi găzduite de noua Casă Interna
țională a Culturii,

ACTIUIALITATEA SPORTIVĂ
SUCCESE ROMANEȘTI 

LA CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE NATAȚIE DE LA BRATISLAVA

în cadrul concursului internațional 
de natatie de la Bratislava. ..Mare
le premiu al Slovaciei", sportiva ro
mâncă Viorica Marin s-a situat po 
locul secund în proba de 100 m flu
ture. cu rezultatul de l’04”84/100 și 
pe locul 3 la 200 m bras, fiind În
registrată in 2’44”34/100.

Tînărul înotător român Laurențiu 
Nieolescu a sosit al treilea în două 
probe — 200 m spate, în 2’11”25/1OO 
și 100 m fluture — 58”53/100. iar Ma
rian Satnoianu (România) a ocupat 
locul 3 în cursa de 400 m mixt, în 
4’43”27/100.

ȘAH, în runda a 9-a a meciului- 
turneu de șah. ce se desfășoară la 
Amsterdam, campionul mondial Gări 
Kasparov a remizat cu Karpov, re
zultatul de egalitate fiind consem
nat si în partida Timman — Van 
der Wiel. în clasament continuă să 
conducă Kasparov, cu 6,5 puncte, ur» 
mat de Karpov — 5 puncte. Tim
man — 4 puncte și Van der Wiel — 
2.5 puncte. • în runda a treia a tur
neului internațional de șah „Memo
rialul Capablanca". în grupa maeș
trilor. Nun l-a învins pe Ortega. Sa- 
riego a cîștigat la Tolnay. iar in 
partidele Tempone — Borges si Jas- 
nlkowskl — Arenoebia a fost con
semnată remiza. Maestrul român 
Constantin Ionescu a Întrerupt par
tida cu Jorge Armas (Cuba). Pe pri
mul loc al clasamentului a trecut 
Nun (Cehoslovacia) — 2,5 puncte, 
urmat de Tempone (Argentina), 
Tolnay (Ungaria). Borges (Cuba) — 
cu cite 2 puncte. Constantin Ionescu 
— 1.5 puncte (1) etc. în grupa 
marilor maeștri conduc sovieticii 
Dorfman și Azmaiparașvili — cu cite 
2 puncte.

FOTBAL. Cea de-a 33-a finală a 
„Cupei campionilor europeni" la 
fotbal, disputată miercuri seara pa 
„Neckarstadion" din Stuttgart, s-a 
încheiat cu victoria în premieră a 
formației olandeze P.S.V. Eindhoven, 
arată agențiile de presă, subliniind 
câ si celelalte cupe continentale de 
anul acesta sl-au Înscris în palma
res nume inedite : F.C. Malines, in 
„Cupa cupelor", șl Bayer Leverku
sen. în „Cupa U.E.F.A.".

Finala „C.C.E.". apreciază comen
tatorii. a fost de un nivel modest, 
atit câștigătoarea, cit și finalista, 
Benfica Lisabona, evoluînd prea 
prudent, astfel că s-a ajuns la e- 
xecutarea loviturilor de departajare 
de la 11 m. probă în care campio
nii Olandei s-au dovedit mai calmi, 
în timp ce de la portughezi a ra
tat Veloso. scorul final fiind 6—5.

în corespondente se remarcă, de 
asemenea, faptul că. practic, noua 
deținătoare a trofeului'' competi
ției lntercluburi numărul 1 n-a 
ciștigat nici unul din ultimele 
5 meciuri disputate în actuala 
ediție, înreglstrind tot atitea ega
lități : 1—1 și 0—0 cu Girondina
Bordeaux. în „sferturi". 1—1 si 0—0 
cu Real Madrid in semifinale și 0—0 
după 90 de minute si după prelun
giri în ultima partidă. • „Cupa 
Stanley Rous" la fotbal a fost câști
gată de echipa Angliei, urmată în 
clasamentul final de formațiile Co
lumbiei și Scoției. în ultimul meci 
al competiției, desfășurat pe »ta- 
dionul .,Wembley" din Londra, se
lecționatele Angliei si Columbiei au 
terminat la egalitate : 1—1 (1—0). Go
lurile au fost marcate de Lineker 
(min. 23). respectiv. Escobar (mln. 
66). • După 26 de etape, în cam
pionatul de fotbal al Cehoslovaciei 
se menține lideră echipa Sparta Pra
ga — 43 puncte, urmată de forma
țiile Dunajska Streda — 32 puncte 
și Dukla Praga — 31 puncte.

Rezultate înregistrate în etapa a 
26-a : Bohemians Praga — Spartak 
Trnava 2—1 ; Tatran Preșov — Duk
la Praga 0—3 ; Z.V.L. Jilina — Plas-. 
tika Nitra 3—0 ; Dukla Banska Bys
trica — Sparta Praga 1—1 : Du
najska Streda — Spartak Hradec 
Kralove 2—1 .; T.E. Vitkovice — In
ter Bratislava 2—0.

TURNEE PREOLIMPICE. în meci 
contind pentru preliminariile tur
neului olimpic de fotbal, la Bla- 
goevgrad, selecționata Bulgariei a 
întrecut cu scorul de 3—1 (2—0) for
mația Turciei • In grupa C europea
nă, la Lens (Franța), formația Sue
diei a întrecut cu scorul de 2—1 
(0—1) echipa țărli-gazdă și a obți
nut calificarea la Jocurile Olimpice. 
• In turneul preolimpic de baschet 
masculin de la Montevideo, repre
zentativa Argentinei a învins cu 
scorul de 91—89 (53—48) formația 
Mexicului, iar selecționata Braziliei 
a întrecut cu 91—83 (53—36) echipa 
Venezuelei. • In penultima zi a 
turneului preolimpic de volei mas
culin de la Florența, selecționata 
Suediei a învins cu scorul de 3—0 
(15—6, 15—5, 15—7) formația Alge
riei, iar reprezentativa Italiei a dis
pus cu 3—0 (15—6, 15—6, 15—7) de 
echipa Kuweitului. în clasament 
conduc, neînvinse, echipele Italiei și 
Suediei — cu cite 8 puncte.

HALTERE. Campionatele mondia
le de haltere pentru juniori de la A- 
tena au continuat cu întrecerile de 
la categoria 75 kg, victoria revenind 
sportivului bulgar Atanas Dianev, 
cu un total de 355 kg. Pe locurile 
următoare s-au situat concurenții 
sovietici Altim Orasdurdiev — 352,5 
kg și Andrei Koslovski — 335 kg. La 
stilul smuls, primul loc a fost ocu
pat de Alim Orasdurdiev — 155 kg, 
iar la , aruncat", medalia de aur a 
fost cucerită de Atanas Dianev — 
200 kg.



Un document al Conferinței la nivel înalt ORIENTUL MIJLOCIU Sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S.
a OU. A. proclamă i Congresul Federației sindicatelor palestiniene

Africa - zonă liberă de arme nucleare!
ADDIS ABEBA 26 (Agerpres). — 

Partlcipanții la conferința la nivel 
înalt a Organizației Unități Africa
ne, care se desfășoară la Addis 
Abeba, au adoptat o declarație ce 
constituie programul de acțiune al 
organizației pentru următoarele două 
decenii.

In document se reafirmă sprijinul 
deplin al țărilor membre față de 
ideea dezarmării generale și comple
te, mai ales a dezarmării nucleare, 
în condițiile unui control internațio
nal eficient. Evidențiind legătura 
directă dintre dezarmare, dezvoltare 
fi securitate internațională, textul

proclamă Africa drept soni liberă 
de arme nucleare.

De asemenea, declarația lansează 
tuturor statelor africane apelul de a 
acționa pentru întărirea unității șl 
solidarității, pentru coordonarea 
eforturilor vizind soluționarea gra
velor probleme soclal-economice.

Pe de altă parte, în document se 
subliniază necesitatea intensificării 
acțiunilor militante în direcția eli
minării tuturor formelor de colonia
lism și discriminare rasială din Afri
ca, pentru asigurarea independenței 
Namibiei și lichidarea definitivă a 
regimului de apartheid din R.S.A.

ALGER 26 (Agerpres). — Cu oca
zia celui de-al VIII-lea Congres al 
Federației sindicatelor palestiniene, 
care sp desfășoară ia Alger, delega
ția română prezentă la lucrări a 
adresat mesajul de salut din partea

★
KUALA LUMPUR 26 (Agerpres). — 

Malayezia a reafirmat sprijinul său 
față de poporul palestinian, rele- 
vînd că va milita, in continuare, in 
favoarea drepturilor acestuia, în 
forumurile internaționale.

într-o declarație făcută cu prilejul 
lntîlnlril cu șeful Departamentului 
Politic a! Organizației pentru Elibe-

Consiliului Central al U.G.S.R., ex- 
primînd solidaritatea militantă a 
sindicatelor din România cu sindi
catele palestiniene, cu cauza justă a 
poporului palestinian.

★
rarea Palestinei, Farouk Kaddoumi, 
ministrul malayezian de externe, 
Abu Hassan Omar, a arătat că țara 
sa va intensifica sprijinul acordat 
O.E.P., pentru eliberarea teritoriilor 
ocupate de Israel șl crearea unui 
stat palestinian Independent, infor
mează agenția Bernama.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — La 
Moscova s-au încheiat lucrările se
siunii de două zile a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. Deputății celor 
două camere ale forului legislativ

suprem au adoptat legea cu privire 
la cooperație și au dezbătut proble
me legate de stadiul de îndeplinire 
a programului de locuințe din țară 
pînă in anul 2000.

AGENȚIILE
DE PRESA

ALEGEREA PREȘEDINTELUI O.U.A.
în cadrul reuniunii la nivel înalt 

a Organizației Unității Africane, 
Moussa Traore, președintele Repu
blicii Mali, a fost ales președinte al 
O.U.A. — informează agențiile EFE 
și T.A.S..S El succede in funcție lui 
Kenneth Kaunda, președintele Zam- 
biei.

Președintele Moussa Traore a de
clarat că Africa va putea să obți
nă victoria finală asupra colonialis

mului șl regimului de apartheid șl 
va reuși să soluționeze problemele 
economice complexe cu care este 
confruntată numai păstrindu-și uni
tatea. Noul președinte al O.U.A. a 
evidențiat relația strinsâ dintre dez
armare și dezvoltare, exprimîndu-și 
speranța că vor fi Inițiate noi mă
suri menite să contribuie la cauza 
consolidării păcii generale.

înlăturarea primejdiei atomice - năzuinfâ 
a tuturor popoarelor

HAVANA 26 (Agerpres). — în 
capitala Cubei, delegații din circa 
100 de țări membre ale mișcării de 
nealiniere, observatori și invitați 
participă la lucrările pregătitoare ale 
reuniunii ministeriale extraordinare 
asupra dezarmării, care se va des
chide oficial simbătă — informează 
agenția Prensa Latina.

Timp de două zile, experțil urmea
ză să definitiveze trei documente ce 
vor fi supuse dezbaterii miniștrilor 
de externe și șefilor delegațiilor pre- 
zenți la forumul din capitala cuba
neză.

Reuniunea va difuza un comunicat 
final, un program de acțiune și un 
apel în care se subliniază, intre al
tele. că ferirea umanității de Conse
cințele unei catastrofe nucleare con
stituie obiectivul fundamental al co
munității internaționale în lumea de 
azi: Partlcipanții vor adopta, de a- 
șemenea, o poziție comună în ajunul 
celei de-a treia sesiuni speciale a

Adunării Generala a O.N.U. pe tema 
dezarmării.

LA PAZ 26 (Agerpres). .— într-o 
declarație făcută la La Paz, minis
trul bolivian al relațiilor externe, 
Guillermo Bedregal, a evidențiat le
gătura existentă între dezarmare și 
problematica datoriei externe și dez
voltarea țărilor „lumii a treia". El 
a relevat importanța reuniunii miș
cării de nealiniere consacrate dezar
mării, din capitala Cubei.

BRAZZAVILLE 26 (Agerpres). — 
Dezarmarea este imperativul zilelor 
noastre, fiind necesar să se pună 
capăt cursei înarmărilor și imensele 
resurse materiale devenite astfel dis
ponibile să fie destinate scopurilor 
dezvoltării, se arată într-o rezoluție 
adoptată la încheierea unei reuniuni 
a Organizației de solidaritate a po
poarelor afro-asiatice (O.S.P.A.A.), 
desfășurată în capitala congoleză.

„Să fie continuat procesul de eliminare 
a armelor nucleare din Europa!"

BONN 26 (Agerpres). — Partidul de cuvînt pentru probleme externe
Social-Democrat din R.F. Germania 
a reafirmat că se pronunță ferm 
împotriva oricărei compensări pe 
plan militar a eliminării rachetelor 
cu rază medie de acțiune și în fa
voarea unei a treia opțiuni zero 
prin care să fie lichidate rachetele 
cu rază scurtă de acțiune. La o con
ferință de presă la Bonn, purtătorul

al fracțiunii P.S.D. în Bundestag, 
Karsten Voigt, a chemat guvernul 
vest-german să se opună oricărei ac
țiuni de reînarmare șl modernizare, 
la sesiunea de primăvară a N.A.T.O. 
de la Bruxelles, și să acționeze în 
direcția începerii, cit mal curînd, de 
tratative privind eliminarea rache
telor cu rază scurtă de acțiune.

S.U.A.> Apel la înghețarea cheltuielilor militare
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

într-o cuvîntare rostită la Los An
geles, Jesse Jackson, candidat la în
vestitura partidului democrat pentru 
alegerile prezidențiale din S.U.A., 
s-a pronunțat pentru înghețarea pe 
cinci ani a cheltuielilor militare 
ale S.U.A. în scopul reducerii de
ficitului bugetului federal. El a

chemat Administrația americană să 
dea dovadă de „un nou realism" in 
relațiile S.U.A. cu țările in curs de 
dezvoltare. Statele Unite — a spus el 
— trebuie să contribuie la impulsio
narea dezvoltării economice a sta
telor din Asia, Africa și America 
Latină, la respectarea dreptului po
poarelor la autodeterminare.

Lucrările Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 26 (Agerpres). — La 

Varșovia au luat sfîrșit lucrările se
siunii Seimului R. P. Polone, care a 
dezbătut probleme ale dezvoltării

economice șl social-polltlce a țării în 
etapa actuală.

Au fost adoptate o serie de proiec
te de lege.

• Libanul cere intervenția O.N.U. pentru a opri expulzarea 
unor civili din sudul țării, ocupat de Israel

NAȚIUNILE UNITE 26 (Ager
pres). — Reprezentantul Libanului 
la Națiunile Unite a prezentat 
secretarului general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, o scrisoare 
prin care guvernul său cere comu
nității internaționale să la măsuri 
...raipide și efective" pentru a împie
dica Israelul să expulzeze civili li
banezi din teritoriul sudic ocupat, 
transmite agenția KUNA. în do
cument se precizează că trupele ls- 
raeliene de ocupație din sudul Li
banului au deportat recent 17 per
soane din localitatea Shabaa. printre 
care si pe primarul acesteia.

AMMAN 28 (Agempree). — într-o 
declarație făcută presei la Amman, 
președintele Comitetului srpecial al 
O.N.U. însărcinat cu investigarea 
practicilor israeliene în teritoriile o- 
cupate, Daya Perera (Sri Lanka), a 
subliniat necesitatea adoptării unor 
măsuri urgente pentru a se pune 
caipăt încălcărilor drepturilor omu
lui în teritoriile de pe malul de 
vest al Iordanului și Gaza. El a re
levat că va prezenta un raport a- 
supra misiunii sale Consiliului de 
Securitate. în luna august.

De menționat că autoritățile Is
rael tene au refuzat accesul membri
lor comisiei în teritoriile ocupate.

ÎN LUMEA CAPITALULUI 

Femeile - supuse unor flagrante injustiții
Ziarul „The Financial Times" 

relevă practicile discriminatorii la 
care slnt supuse femeile atit în 
procesul angajării, cit și in ce! al 
producției.

Prejudecățile potrivit cărora băr
bații sint cei care „cîștigă plinea", 
iar femeile joacă un rol preponde
rent domestic sint larg răspindite 
in findul patronilor de intreprin- 
deri și duc la frecvente cazuri de 
discriminare in procesul recrutării 
forței de muncă — se arată intr-un 
raport publicat de Comisia pentru 
șanse egale (E.O.C.), din Marea 
Britanie.

Documentul se bazează pe un 
studiu efectuat pe o perioadă de 
doi ani in cadrul a 45 de companii, 
situate mai alee in nord-vestul 
Marii Britanii.

Patrick Walker, care răspunde 
de problemele angajării forței de 
muncă, a arătat că studiul comisiei 
reprezintă o serioasă acuzație la 
adresa atitudinilor unor conducă
tori de intreprinderi care aplică 
femeilor un tratament discrimina
toriu. „Ne preocupă faptul că pa
tronii continuă să-și selecteze an
gajați! pe baza unor concepții în
vechite și nu înțeleg schimbările 
care au avut loa in societate".

Statistici
După cum relevi statisticile Pie

ței comune, la începutul anului cu
rent in țările C.E.E. erau in cău
tare de lucru 7,2 milioane de fe
mei. Situația de ansamblu a șoma
jului din Piața comună este mar
cată mai ales de faptul că a cres
cut numărul femeilor ce rămîn 
fără serviciu sau — proaspete ab
solvente — nu reușesc să-și gă
sească primul loc de muncă.

Anul trecut, cota femeilor șome
re in C.E.E. a crescut de la 11,9 la 
sută din populația activă la 12,3.

David Collinson, autorul rapor
tului, a apreciat că atitudinea con
ducătorilor de întreprinderi nu s-a 
schimbat in mod semnificativ după 
introducerea, in 1985, a Codului de 
conduită elaborat de E.O.C. pentru 
a incuraja acordarea de șanse ega
le reprezentanților ambelor sexe in 
procesul angajării forței de muncă.

Unii patroni și-au exprimat pă
rerea că femeile nu sint suficient 
de ambițioase pentru a face carie
ră și de aceea este mai indicați 
angajarea lor in activități tempo
rare sau cu program redus, care 
sint de obicei prost remunerate. 
Intr-una din companiile menționa
te in raport, de exemplu, 80 la 
sută dintre angajați! cu program 
redus sint femei, care nu au drep
tul la o asigurare medicală perma
nentă, fiindu-le refuzate și alte în
lesniri. Aceste salariate primesc, de 
asemenea, o pensie mult mai mică.

Raportul a mai constatat că or
ganizațiile sindicale s-au dovedit a 
fi foarte eficiente in ceea ce pri
vește asigurarea unor practici mai 
echitabile de promovare, dar nu au 
nici o putere in influențarea pro
cedurilor de recrutare a personalu
lui, care continuă să fie conside
rate o prerogativă a conducerii în
treprinderilor.

dramatice
Date recente dezvăluie că in Ita

lia rata șomajului in rindul femei
lor in virstă de 20—24 ani se ri
dică la peste 35 la sută.

Un raport al Organizației pen
tru Cooperare și Dezvoltare Eco
nomică, consacrat unor aspecte ale 
șomajului intr-o serie de țări occi
dentale, a ajuns la concluzia că fe
meile reprezintă aproape jumătate 
din „armata" șomerilor, deși pon
derea lor in ansamblul salariaților 
este de 36—40 la sută.

Pentru inițierea de convorbiri privind reconcilierea 
națională in Ciad

Propuneri alo Jamahiriei Arabe Libiene

TRIPOLI S8 (Agerpres). — într-o 
cuvîntare rostită la Tripoli cu pri
lejul Împlinirii a 26 de ani de la 
fondarea Organizației Unității Afri
cane, Moammer Al-Kadhafl, con
ducătorul Marii Revoluții de la 1 
Septembrie a Marii Jamahlrii Ara
be Libiene Populare Socialiste, a 
declarat că țara sa consideră răz
boiul cu Ciadul încheiat și recu
noaște guvernul de la N’Djamena, 
condus de președintele Republicii 
Ciad, Hlssene Habre — informează 
agențiile T.A.S.S. și A.D.N., care 
citează surse oficiale din Tripoli. 
Totodată, Moammer Al-Kadhafl i-a

invitat pe președintele Ciadului, 
Hlssene Habre, șl pe conducătorul 
opoziției cladlene, Goukounl Oued- 
del, să Înceapă, la Tripoli, convor
biri de reconciliere națională.

Jamahlria Arabă Liblană va eli
bera pe toți prizonierii de război 
ciadleni, care vor fi predați O.U.A., 
și se oferă să sprijine material re
construcția unor obiective din Ciad 
distruse In Urma războiului.

Jamahlria Arabă Liblană nu se va 
amesteca in treburile interne ale 
Ciadului — a subliniat, în cuvln- 
tarea sa, Moammer Al-Kadhafl.

NICARAGUA» O nouă rundă de convorbiri 
In eforturile de încetare a focului

MANAGUA 28 (Agerpres). — La 
Managua a început o nouă rundă a 
convorbirilor dintre reprezentanții 
guvernului nicaraguan și al condu
cerii forțelor „contras" consacrate 
încheierii unul acord de încetare a 
focului. în cursul unei conferințe

da presă. Victor Tinoco, ministru 
adjunct de externe al Republicii 
Nicaragua, a declarat că scopul ac
tualei runde este de a se obține o 
încetare generală a focului și de a 
se depăși actualele divergențe po
litice.

Republica Panama respinge amestecul nord-american 
In treburile sale interne

CIUDAD DE PANAMA 28 (Ager
pres). — Negocierile dintre repre
zentanții administrației nord-ame- 
ricane șl autoritățile guvernamenta
le panameze privind normalizarea 
raporturilor bilaterale — care s-au 
desfășurat la Ciudad de Panama — 
s-au încheiat fără vreun rezultat — 
s-a anunțat oficial în capitala pana- 
meză și la Washington.

S-a precizat că guvernul panamez 
a respins propunerile S.U.A., între 
care și cererea ca generalul Antonio

Noriega, comandantul forțelor de a- 
părare ale Republicii Panama, să de
misioneze din funcție și să pără
sească țara. „Panama consideră ca 
inacceptabile sancțiunile politice, 
economice, financiare șl diplomatice 
impuse de S.U.A. Republicii Panama 
și respinge violarea suveranității șl 
independenței naționale panameze și 
a integrității sale teritoriale", se spu
ne în comunicatul apărut la Ciudad 
de Panama.

Peste 16 milioane șomeri in țările 
membre ale C.E.E.

BRUXELLES 28 (Agerptnea). — Co
mitetul permanent pentru proble
mele folosirii forței de muncă în 
Piața comună a subliniat că ritmul 
de creștere economică înregistrat de 
țările C.E.E. în ultimul an este in
suficient pentru combaterea șomaju
lui. Numărul total al celor aflațl 
în căutarea unui Ioc de muncă în 
țările membre ale C.E.E. depășește 
16 milioane. Rata medie a șomaju
lui era. la începutul acestui an. de 
10,4 la sută din totalul forței de 
muncă active.

Comitetul a subliniat necesitatea, 
unor schimbări structurale pe plan 
economic, menite să ducă la amelio
rarea situației pe planul șomajului 
— relatează agenția EFE.

în Franța, numărul șomerilor în
registrați , oficial era, la sfîrșitul 
lunii aprilie, de 2 538 000 de persoa
ne. a anunțat Ministerul francez 
pentru Probleme Sociale. Armata 
celor lipsiți de un loc de muncă a 
crescut din martie 1986 pînă în 
martie a.c. cu circa 300 000 per
soane.
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TRANSMIT
ÎNTREVEDERE. La Berlin a 

avut loc o Întrevedere a secretaru
lui general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, Erich Honecker, cu 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Bulgaria, Gheorghi 
Atanasov, aflat într-o vizită ofi
cială în R.D.G. Au fost examtnate 
aspecte ale relațiilor bilaterale pe 
diferite planuri și situația inter
națională actuală, o atenție deose
bită fiind acordată eforturilor pen
tru consolidarea păcii, pentru de
zarmare.

VIZITA 
tele R.S. 
Husak, a 
Republicii ___  ______ ___
takls. aflat la Praga într-o vizită 
oficială. Au fost discutate proble
me ale relațiilor bilaterale si as
pecte ale situației politice din Eu
ropa si din lume.

PLENARA. La Tokio s-au des
chis lucrările plenarei C.C. al 
Partidului Comunist Japonez, con
sacrate examinării unor probleme 
internaționale actuale, în special 
aspecte ale luptei pentru eliminarea 
armelor nucleare. In deschiderea 
lucrărilor a luat cuvîntul Kenji 
Miyamoto, președintele C.C. al 
P.C.J. Raportul la plenară a fost 
prezentat de Hiroumu Murakami, 
președintele Prezidiului C.C. al 
P.C.J.

LA FRAGA. Președin-
Cehoslovace. Gustav 

conferit cu președintele 
Elene. Christos Sartze-

PREȘEDINTELE STATELOR 
UNITE, Ronald Reagan, a sosit 
la Helsinki într-o vizită de trei zile 
in Finlanda. El va conferi cu pre
ședintele Mauno Koivisto și va 
rosti o cuvîntare la palatul „Fin
landia", unde în 1975 a fost semnat 
Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa. 
La 29 mai, președintele S.U.A. se 
va afla la Moscova, unde va avea 
loc Intîlnirea la nivel înalt sovieto- 
americană.

COMUNICAT. La Maputo s-a 
încheiat reuniunea Comitetului 
mixt de contact, la care au luat 
parte delegații ale R.P. Mozambic 
și R.S.A. Părțile au hotărît reluarea 
lucrărilor Comisiei mixte de secu
ritate mozambicano-sud-africană. 
creată în cadrul „Acordului de la 
Nkomati", suspendate în 1985.

ADUNARE PUBLICA. Prlmul- 
ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, 
a declarat că guvernul pe care 11 
conduce este hotărît să pună capăt 
violenței și terorismului și să ac
ționeze în direcția consolidării 

.unității țării. In cadrul unei mari 
adunări publice în centrul indus
trial Morabadi, din statul Bihar, 
premierul indian a arătat că întă
rirea unității naționale reprezintă 
o condiție a rezolvării problemelor 
cu care este confruntată India.

I
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(DIN ĂCȚUALIȚAȚEA politică)

R. F. GERMANIA

Clarificări de opțiuni și poziții

PROPUNERE. Președintele Fron
tului Democratic Revoluționar 
(F.D.R.) din Salvador, Guillermo 
Ungo, a afirmat că dialogul în
tre forțele insurgente si guvern se 
impune. în pofida respingerii pro
punerii formulate tn acest sens de 
Frontul Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională si F.D.R,

PROTEST. La Panmunjon s-a 
desfășurat o nouă ședință a Comi
siei Militare de Armistițiu din Co
reea. In cadrul ședinței — relatea
ză agenția ACTC — reprezentante/' 
părții R.P.D. Coreene a prezenta 
părții sud-coreene un protest ferm 
față da acțiunile provocatoare la 
adresa R.P.D.C., săvîrșite in mod 
repetat de personalul unităților mi
litare aeriene, navale și terestre 
ale S.U.A. și Coreei de Sud, în zo
na demilitarizată și în alte puncta 
ale liniei da demarcație.

I

I

Confruntate cu multiple și com
plexe probleme, Îndeosebi pe plan 
intern, partidele coaliției guverna
mentale de la Bonn, respectiv Uniu
nea Creștin-Democrată (U.C.D.), a 
cancelarului H. Kohl, și Uniunea 
Creștin-Socială (U.C.S.), a premieru
lui bavarez F.J. Strauss, s-au angajat 
— după ultimele consultări electo
rale regionale, încheiate cu rezulta
te nesatisfăcătoare, ori în cazul ce
lor din landul Schleswig-Holstein 
chiar alarmante — într-o largă dez
batere în probleme din cele mai 
diverse : de la tematica economică 
și socială la cea a politicii externe.

Astfel, un document orientativ pri
vind politica economică și evoluțiile 
de pe piața muncii, elaborat de co
misiile sociale ale U.C.D., solicită 
guvernului federal să inițieze o ac
țiune „fundamentată științific" spre 
a determina proporțiile exacte ale 
„șomajului și să intensifice factorii 
de dinamizare a creșterii economice". 
Autorii documentului consideră că 
U.C.D./U.C.S. trebuie să adopte în 
aceste chestiuni o poziție care să ii 
permită să se delimiteze de cea a 
aliatului lor în cadrul coaliției gu
vernamentale, Partidul liberal-demo
crat, al cărui reprezentant este și 
titularul Ministerului Economiei.

Publicarea documentului a generat 
puternice reacții dezaprobatoare, în- 
trucît ceea ce se preconizează nu 
este o soluție, nici măcar parțială, 
pentru dramatica situație a șomaju
lui, care afectează peste două mili
oane și un sfert de oameni, ci „o 
modificare a metodei de întocmire a 
statisticilor". Cu ajutorul unei „sta
tistici îmbunătățite" — pretinde do
cumentul — s-ar putea dovedi că in 
R.F.G. nu ar exista decit 1 pînă la 
1,5 milioane șomeri, restul ar fi 
„șomeri instituționalizați", care caută 
o slujbă numai în anumite condiții, 
sau cetățeni incapabili de randamen
tul necesar pentru a fi luați în con
siderație pe piața muncii.

Asemenea considerente au șocat 
opinia publică. „Dacă mai era ne
voie de o dovadă a indeciziei, dacă 
nu chiar a indiferenței guvernului, 
față de problema șomajului — no
tează ziarul „AACHENER NA- 
CHRICHTEN" — ea a fost acum 
furnizată. Grupul de lucru al frac
țiunii parlamentare a U.C.D./U.C.S. 
ă reflectat nu cum să fie ajutați cei 
peste 2,26 milioane șomeri spre a-și 
găsi un loc de muncă, ci, dimpotrivă, 
cum să scoată, fără ezitare, din sta
tistici 700 000 plnă la 1,2 milioane

cetățeni rămași fără slujbe. Este o 
sfidare să intenționezi a duce in 
acest mod lupta împotriva șomaju
lui".

După opinia sindicatelor, această 
metodă de diferențiere între șomerii 
„veritabili" șl „instituționalizați" în
cearcă să camufleze eșecul politicii 
guvernamentale de ocupare a forței 
de muncă, contribuind, de fapt, la 
agravarea situației. în realitate, po
trivit declarațiilor lui Gerb Muhr, 
vicepreședinte al Federației sindica
telor vest-germane, „proporțiile rea
le ale șomajului sint mult mai dra
matice decit reiese din statisticile 
oficiale. Sute de mii de șomeri nu 
se mai înregistrează la oficiile de 
plasare, întrucit consideră, in genere, 
că nu mai au nici o șansă, in viito
rul apropiat, să obțină o slujbă". 
Este semnificativ faptul că și re
prezentanții Partidului liberal-de
mocrat, cel de-al treilea membru al 
coaliției guvernamentale, s-au dis
tanțat de această metodă de manipu
lare a statisticii șomajului.

Intr-un alt domeniu — cel al po
liticii externe — creștln-democrațil 
și creștin-socialli au ținut, fiecare în 
parte, congrese separate și o reuniu
ne restrinsă comună a grupului de 
lucru al fracțiunii parlamentare a 
U.C.D./U.C.S. După cum se știe, de 
14 ani ministerul afacerilor externe 
aparține liberal-democratului H.D. 
Genscher. Se pare, scrie ziarul 
„SUDWEST PRESSE", că factorii 
responsabili al U.C.D./U.C.S. au de
cis să recupereze un teren plnă acum 
neglijat. Nota dominantă a dezbate
rilor celor trei reuniuni a consti- 
tult-o, de altfel, încercarea de a de
fini dintr-un unghi propriu rolul șl 
poziția R.F.G. în lumea de azi.

Șl in această privință, rezultatei* 
au fost insă dezamăgitoare pentru 
opinia publică. „Avind in vedere si
tuația din lume — constata ziarul 
„MAIN POST" — așteptam de la 
experții partidelor uniunii să aflăm 
cum își imaginează ei contribuția 
R.F.G., la eliminarea confruntării 
Est-Vest, Măturarea pericolelor care 
amenință omenirea, indiferent de 
apartenența la blocuri sau orientarea 
politică. Ceea ce s-au prezentat drept 
rezultate ale reuniunii restrinse nu 
indică insă nimic care ar putea adu
ce idei șl concepte noi, creatoare. 
Este mai curind un îndemn de a re
veni la concepte de mult depășite 
privind soluționarea conflictelor in
ternaționale".

„Argumentul că o țară cu un po
tențial economic important ca R.F.G. 
— notează la rîndul său cotidianul 
„NEUE PRESSE" — trebuie să preia 
o răspundere politică sporită pe are
na internațională, inclusiv trimiterea 
de militari în regiunile de criză din 
afara ariei geografice a N.A.T.O., 
trădează ambiții de mare putere".

O reacție similară a venit și din 
partea ministrului de externe Gen
scher, vizat direct de experții parti
delor uniunii șl îndemnat să predea 
postul unui reprezentant al acestora. 
„Rolul nostru, a spus el, nu poate 
fi acela de a ne aroga dreptul de 
jandarm mondial".

Pe acest fundal « Intervenit șt 
decizia președintelui Partidului libe
ral-democrat, M. Bangemann, de a 
renunța la funcția de ministru al 
economiei șl la cea deținută în con
ducerea partidului. In perspectiva 
încredințării unui post în Comisia 
C.E.E. de la Bruxelles. Numirea suc-

cesorului lui Bangemann atît în gu
vern, cît și în funcția de președinte 
al P.L.D. capătă o semnificație deo
sebită privind direcția în care va 
evolua politica liberalilor — în ge
neral mai realiști și mai flexibili în 
problemele de politică externă decit 
aliațli lor U.C.D./U.C.S.

Preocuparea partidelor vest-ger
mane de a-și contura mai precis 
profilul politic este generată de ac
centuarea mobilității alegătorilor, 
care reacționează, în ultimul timp, 
mai prompt față de modul cum sînt 
tratate problemele ce-1 preocupă cu 
prioritate. După cum notează ziarul 
„KOLNER STADT-ANZEIGER", a- 
legătorii nu se mai simt încătușați 
de simpatiile lor politice „tradițio
nale", ci „așteaptă răspunsuri și so
luții convingătoare la problemele 
economice și sociale cu care sînt 
confruntați zilnic".

Petre STANCESCU

Spre o abordare constructivă 
a situației din Africa australă

Africa australă, care datorită po
liticii agresive a R.S.A. a devenit 
una dintre cele mai fierbinți re
giuni ale globului, este, în ultima 
vreme, martora unor evoluții noi, 
de natură să deschidă calea solu
ționării prin mijloace pașnice a 
gravelor sale probleme. Așa cum se 
știe, după o lungă perioadă de ta
tonări diplomatice, la Începutul lu
nii mai s-a căzut de acord asupra 
inițierii a două importante reuniuni 
cu caracter explorator : intîlnirea de 
la LONDRA (3—4 mai), la care au 
luat parte reprezentanții Angolei, 
Cubei, R.S.A. și S.U.A., și Intîlnirea 
de la BRAZZAVILLE (13 mai), cu 
participarea delegațiilor angoleză și 
sud-africană. Ambele întîlniri au 
avut loc cu ușile închise. Pe ordinea 
de zi s-au aflat problema războiu
lui ..nedeclarat" purtat de regimul 
de Ia Pretoria împotriva Angolei, 
problema independenței Namibiei, 
ocupată ilegal de R.S.A., șl problema 
retragerii trupelor cubaneze stațio
nate in Angola, la cererea guvernu
lui de la Luanda.

După evaluările observatorilor po
litici, convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă constructivă. Ele 
au scos în evidență faptul că, în 
ciuda deosebirilor de vederi și de 
interese, toți partlcipanții sînt de 
acord că nu poate exista o soluție 
militară pentru problemele regiunii, 
singura cale viabilă și realistă în 
vederea restabilirii păcii constituind-o 
tratativele. Ca o expresie a acestui

punct de vedere, reuniunea de la 
Brazzaville, care a examinat rezul
tatele convorbirilor cvadripartite de 
la Londra, a ajuns la concluzia că 
procesul negocierilor trebuie conti
nuat. Ca atare, s-a hotărît convo
carea unei noi întîlniri a celor pa
tru, aceasta urmînd să albă loc cît 
mai curînd, tot într-o capitală afri
cană.

Deși negocierile au început sub 
auspicii favorabile, care par să 
deschidă calea încetării vărsărilor 
de singe în sudul Africii, drumul 
spre realizarea unui acord se anun
ță lung și anevoios. încă în timpul 
convorbirilor de la Londra, postul 
de radio angolez avertiza împotriva 
unor speranțe exagerate, reamin
tind că „Acordul de la Lusaka", 
încheiat in 1984 de Angola, R.S.A. 
și S.U.A., care prevedea retragerea 
trupelor sud-africane de pe terito
riul angolez, nu a fost îndeplinit 
de Pretoria. Mal mult chiar, arăta 
aceeași sursă, rasiștii sud-africani au 
declanșat în septembrie 1987 o agre
siune de mari proporții împotriva 
R.P. Angola, agresiune care continuă 
și tn prezent. Ei sprijină gru
parea UNITA, care se opune auto
rităților de la Luanda, furnizînd 
acestei grupări armament și bani, 
participînd laolaltă la ample acțiuni 
militare în regiunile de sud ale țării.

Cu toate acestea, în dorința de a 
contracara acțiunile agresive ale 
Pretoriei și a asigura dezvoltarea 
liberă, de sine stătătoare a țării,

guvernul angolez a hotărît să parti
cipe la procesul de negocieri care 
are loc in prezent El a ținut să 
sublinieze, totodată, că trupele cu
baneze staționate în Angola vor fi 
repatriate în cazul în care vor fi 
oferite garanții eficace privind re
tragerea trupelor sud-africane, apli
carea rezoluției O.N.U. referitoare 
la independența Namibiei, Încetarea 
acțiunilor agresive împotriva An
golei și a sprijinului acordat UNITA. 
La aceste aspecte ale negocierilor 
s-a referit șl președintele R.P. An
gola, Jose Eduardo dos Santos, ta- 
tr-un interviu acordat agenției de 
presă ANGOP. Angola — a spus 
șeful statului angolez — este în 
principiu de acord cu retragerea 
trupelor cubaneze de pe teritoriul 
țării de îndată oe vor fl eliminate 
toate cauzele care au determinat 
prezența acestora. El a apreciat că 
această poziție corespunde politicii 
flexibile de pace promovate de 
Angola. Au reținut, totodată, aten
ția declarațiile făcute de ministrul 
adjunct de externe al Cubei. Râul 
Roa Kouri. care a ținut să re
leve că „Africa de Sud a participat 
la convorbiri cu intenția de a ne
gocia serios șl a avansa spre o so
luție, ceea ce ni se pare foarte im
portant".

Situația din Africa australă a for
mat șl obiectul unui schimb de ve
deri desfășurat la Lisabona, la ni
velul adjuncțllor șefilor diplomației 
sovietic si american ; exprimindu-și 
atitudinea pozitivă față de tendin
țele spre o reglementare politică a 
situației din această parte a lumii, 
schimburile de vederi s-au axat a- 
sunra posibilității întreprinderii unor 
eventuale măsuri paralele sau comu
ne de către U.R.S.S. șl S.U.A.. me
nite să Înlesnească evoluția în con
tinuare a acestui proces, cu luarea 
în considerare a intereselor tuturor 
părților implicate.

Evoluția negocierilor este urmări
tă, firește, cu atenție în țările zo
nei. Unele personalități politice 
le-au salutat, exprimindu-și spe
ranța că se va ajunge, în sfirșit, la 
lichidarea actelor agresive ale 
R.S.A. împotriva vecinilor șl la în
făptuirea aspirațiilor de libertate 
ale poporului namibîan. Astfel, tn- 
tr-o declarație făcută la Havana, 
unde a întreprins o vizită, președin
tele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Sam Nujoma, a afirmat că mișcarea 
sa sprijină convorbirile privind si
tuația din Africa australă. Precizînd 
că delegația cubaneză informează 
permanent S.W.A.P.O. despre evo
luția negocierilor, el și-a exprimat 
optimismul în legătură cu „posibi
litatea unei soluționări, deoarece 
aceasta corespunde noii viziuni în

politica mondială*. Nujoma a afir
mat, totodată, că S.W.A.P.O. va 
participa la convorbiri atunci clnd 
vor începe pregătirile privind apli
carea Rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate în legătură cu indepen
dența Namibiei. In același timp, 
ministrul de externe al Republicii 
Zimbabwe. Nathan Shamuyarira, a 
declarat că țara sa apreciază efor
turile depuse pentru instaurarea 
păcii în regiune, subliniind convin
gerea că negocierile vor pune capăt 
oelor 12 ani de război de destabi
lizare împotriva Angolei. In același 
timp. în cadrul reuniunii Consiliu
lui Ministerial al O.U.A.. secretarul 
general al organizației. I. Oumaru, 
a apreciat că negocierile asupra si
tuației din Angola constituie „pre
ludiul unei evoluții noi și decisive 
în Africa australă". Este semnificativ 
în acest sens că participant!! la reu
niune au propus organizarea unei 
ședințe a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. pe teritoriul african, pentru 
examinarea situației din sudul conti
nentului.

O vie ilustrare a solidarității țărilor 
Africii cu lupta popoarelor din sudul 
continentului a oferit și Declarația de 
la Harare, adoptată de partlcipanții 
la cea de-a 50-a sesiune a Comitetu
lui pentru eliberare al Organizației 
Unității Africane. Relevînd necesita
tea eliminării Imediate a aparthei
dului și decolonizării complete a 
oontinentului african, documentul 
cere instituirea unul embargo strict 
asupra livrărilor de țiței către 
R.S.A., sistarea împrumuturilor și 
creditelor acordate de băncile și in
stituțiile financiare regimului mino
ritar de la Pretoria, încetarea ope
rațiunilor și schimburilor comerciale 
cu Republica Sud-Africană. Comi
tetul de eliberare al O.U.A. șl-a re
afirmat hotărârea de a sprijini în 
continuare statele din „prima li
nie" in scopul întăririi potențialului 
lor defensiv și economic.

Intervenite cu puțin înaintea îm
plinirii a 25 de ani de la crearea 
O.U.A., toate aceste evoluții con
firmă, o dată în plus, principiul da 
bază potrivit căruia problemele pri
vind organizarea internă și dezvol
tarea unei țări sau alteia nu se pot 
rezolva prin mijloace militare, pe 
calea unor intervenții șl imixtiuni 
din afară, ci prin mijloace politice, 
cu luarea în considerare a pozițiilor 
șl intereselor părților în cauză. In 
acest spirit, popoarele Africii aus
trale. care au străbătut și străbat o 
perioadă frămîntată, de luptă sus
ținută pentru lichidarea tuturor for
melor de dominație și exploatare 
străină, sînt hotărîte să meargă 
înainte pe drumul deplinei eliberări 
și lndepedențe.

Nlcolae N. LUPU

SESIUNE. La Paris au început 
lucrările sesiunii Consiliului Exe
cutiv al U.N.E.S.C.O. Sint exami
nate probleme privind învătămîn- 
tul și cercetarea în 
de dezvoltare pînă 
protejarea mediului 
moștenirii culturale.

țările în curs 
în anul 2000, 
ambiant si a

MILIOANE DE LOCUITORI AI 
TERREI. SUPUȘI DISCRIMINĂ
RII RASIALE. La ora actuală, mi
lioane de locuitori ai planetei noas
tre suportă consecințele diferitelor 
forme de discriminare rasială, se 
arată într-o rezoluție adoptată de 
Consiliul Economic și Social al 
O.N.U. (ECOSOC), reunit la se
diul Națiunilor Unite în sesiunea 
de primăvară. Documentul, inițiat 
de un gruD de state africane, sub
liniază neoesltatea ca toate gu
vernele să adopte măsurile nece
sare pentru a se pune capăt ori
căror forme de discriminare rasia
lă, în primul rind pentru abolirea 
sistemului Inuman de apartheid din 
Republica Sud-Afrlcană.

CONVORBIRI. Președintele Ita
liei, Francesco Cossiga, a conferit 
cu președintele R.F.G., Richard 
von Weizsaecker, aflat intr-o vi
zită la Roma. Au fost analizate 
raporturile bilaterale, aspecte ale 
cooperării din cadrul C.E.E. 
probleme de interes reciproc 
actualitatea internațională.

Și 
din

co-DEFICITUL BALANȚEI 
MERCIALE a S.U.A. a fost in pri
mul trimestru al acestui an de 35,9 
miliarde dolari, a anunțat Minis
terul american al Comerțului. In 
ultimul trimestru al anului trecut, 
pasivul fusese de 41,2 miliarde 
dolari.

FRANȚA A EFECTUAT O 
NOUA EXPERIENȚA NUCLEARA 
SUBTERANA în Atolul Mururoa, 
apreciată drept cea mai importantă 
din 1985 șl pînă în prezent. Explo
zia, care a avut o putere de 80 
kilotone, este cea de-a 97-a efec
tuată de Franța în acest atol din 
Pacific.

INUNDAȚII. Ploile torențiale 
Icare au căzut în ultimele zile in 

Bangladesh, precedînd sezonului 
musonic, au provocat puternice 
inundații în regiunile de sud-est și 

I nord-est ‘~ “
I anunțat oficial la Dhaka, șapte 

persoane și-au pierdut viața, în- 
I tinse terenuri agricole sînt acope

rite de apă. poduri și șosele au 
suferit grave avarii sau au fost 

| distruse.

au provocat
ale țării. După cum s-a
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