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ANI DE GLORIOASE IZBÎNZI, DE PUTERNICĂ 
ÎNFLORIRE A NAȚIUNII NOASTRE SOCIALISTE, 
DE CONTINUĂ ÎNTĂRIRE A UNITĂȚII POPORULUI
In istorie sint evenimente care, 

prin inriurirea hotărîtoare ce 
o exercită asupra vieții unui 

popot. prin perspectivele largi pe 
care le deschid mersului său îna
inte pe calea progresului social- 
economic, sint gravate cu litere de 
aur, nepieritoare in paginile marii 
cărți a trecutului național, iar tre
cerea vremii, departe de a le șterge 
din memoria oamenilor, le relevă, 
an după an și deceniu după dece
niu, noi semnificații, noi sensuri. 
Un asemenea eveniment il consti
tuie pentru poporul român Congre
sul al IX-lea al partidului, ale că
rui lucrări s-au deschis in urmă cu 
23 de ani, la 19 iulie 1965. în acest 
răstimp societatea românească a 
urcat neabătut noi și tot mai înal
te trepte de progres și civilizație, 
a străbătut un lung și glorios drum 
in dezvoltarea sa multilaterală, 
acești ani alcătuind perioada cea 
mai densă și bogată in înfăptuiri 
socialiste, perioadă ce va purta 
mereu prin vreme numele' strălu
citului său ctitor — „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU".

Uriașa insfemnătate a marelui fo
rum comunist din iulie 1965 rezi
dă, înainte de toate, în faptul că a 
întreprins o aprofundată analiză 
științifică a mersului construcției 
socialiste in țara noastră, a stadiu
lui dezvoltării forțelor și relațiilor 
de producție, propunînd noi căi și 
modalități, identificînd direcții de 
acțiune pentru ca opera de edifi
care a noii orînduiri să urmeze un 
curs mereu ascendent. Congresul 
a marcat afirmarea puternică a 
unui spirit nou. a unei viziuni 
profund științifice asupra procesu
lui de transformare revoluționară a 
societății românești, la temelia că
rora se aflau cunoașterea și studie
rea aprofundată a realităților, lar
ga receptivitate față de nou, încre
derea in forțele poporului. înțele
gerea operei de construcție socia
listă ca un proces revoluționar 
neîntrerupt, înalta rigoare științifi
că. Congresul al IX-lea al partidu
lui a declanșat o susținută și

ideologice — sentimentul mindriei 
patriotice, al respectului față de 
trecutul de muncă și de luptă, al 
prețuirii pentru faptele glorioase 
ale înaintașilor, al demnității na
ționale și încrederii in forțele și in 
capacitatea poporului de a-și făuri 
viața nouă, socialistă, potrivit do
rinței și voinței sale.

Privind cu firească mindrie rea
lizările acestui timp - eroic, întregul 
popor român le asociază strîns de

rilor obiective pe care și le-a pro
pus țara în acești ani, instituin- 
du-se un nou stil de conducere a 
vieții economico-sociale, ale cărui 
trăsături constau în cunoașterea 
nemijlocită, directă a realităților, 
in dialogul larg de lucru cu făuri
torii bunurilor și valorilor materia
le și spirituale, în analiza la fața 
locului a stadiului îndeplinirii 
hotăririlor adoptate, in identifica
rea cu asemenea prilejuri a solu-

PRIMIRI IA TOUARASUL NICOLAE CEAUSESCU
Ministrul industriei și comerțului

Președintele Republicii So
cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a primit, luni. 18 
iulie, pe Ariel Sharon, ministrul in
dustriei și comerțului din Israel, 
aflat in vizită în tara noastră.

Cu acest prilej, ministru] israe- 
lian a mminat președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj si i-a 
transmis un cald salut și cordiale 
urări din partea primului ministru 
ăl Statului Israel. Yitzhak Shamir.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și a rugat 
să se transmită primului ministru 
israelian salutul său și cele mai • 
bune urări.

în timpul întrevederii au fost e- 
vocate relațiile de colaborare dintre 
România și Israel, subliniindu-se

posibilitățile existente pentru dez
voltarea lor în continuare, îndeosebi 
a cooperării economice, precum și a 
schimburilor comerciale. S-a apre
ciat că extinderea raporturilor ro- 
mâno-israeliene pe plan economic, 
tehnico-științific, cultural și in alte 
sfere de activitate este in interesul 
ambelor țâri și popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii in lume.

Au fost abordate, de ademenea, 
unele probleme ale vieții politice in
ternaționale. o atenție deosebită 
fiind acordată situației din Orien
tul Mijlociu. în acest cadru, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a reafir
mat poziția consecventă a României 
privind solutionarea globală, justă 
si durabilă, a situației din această 
regiune, care să ducă la retragerea

din Israel
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate in urma războiului din 1967. la 
rezolvarea problemelor poporului 
palestinian prin recunoașterea drep
tului său la autodeterminare — in
clusiv la crearea unui stat palesti
nian independent — la asigurarea 
integrității, suveranității și securită
ții tuturor statelor din zonă. A fost 
evidențiată importanta organizării, 
sub egida O.N.U.. a unei conferințe 
internaționale in problemele Orien
tului Mijlociu, la care să participe 
toate părțile interesate, inclusiv 
O.E.P. și Israelul.

La primire a participat loan Un
gur. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

A fost de fată Yoshf Govrin. am
basadorul Israelului la București.

Ambasadorul Republicii Italia
Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, luni, pe 
ambasadorul Republicii Italia la 
București, Sergio Cattani. cu prilejul 
încheierii misiunii sale in tara 
noastră.

în timpul convorbirii au fost sub
liniate bunele relații de prietenie și 
colaborare dintre România și Italia, 
precum și dorința de a se acționa 
pentru dezvoltarea în continuare a 
acestora pe plan economic, tehnico- 
științific, cultural și in alte sfere de

activitate, in interesul ambelor țări 
și popoare.

Ambasadorul italian a expri
mat calde mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru sprijinul 
acordat in îndeplinirea misiunii sale 
in România.

TOTUL PENTRU OM, PENTRU BUNĂSTAREASaI

exemplară bătălie împotriva iner
ției. închistării și mimetismului in 
gîndire și acțiune, împotriva pre
judecăților, schemelor preconcepu
te și înțelegerii dogmatice a legită
ților generale ale construcției so
cialiste. a afirmat cu putere marea 
însemnătate a aplicării creatoare — 
in strinsă legătură cu condițiile și 
necesitățile specifice fiecărei țări, 
cu cerințele noi pe care le ridică 
in permanență dinamica vieții so
ciale — a principiilor și tezelor 
socialismului științific.

Pe asemenea temelii, în perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
și începind chiar cu documentele 
adoptate de acesta, s-a curmat 
cursul foarte periculos care iși fă
cuse loc la un moment dat — de 
negare a valorilor materiale și spi
rituale făurite de poporul român 
de-a lungul-unei istorii multimile
nare, de ploconire in fața a tot 
ceea ce era străin, de neincredere 
în puterile creatoare ale poporului 
român. Lichidîndu-se asemenea 
concepții și mentalități s-a redat 
națiunii — așa cum subliniază to
varășul Nicolae Ceaușescu in Ex
punerea prezentată la Consfătuirea 
de lucru cu activul și cadrele de 
bază din domeniile muncii orga
nizatorice de partid și politico-

nuniele, de gindirea și activitatea to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
ilustrul revoluționar patriot pe care 
istoricul forum comunist din iulie 
1965 l-a ales in unanimitate, in 
consens cu voința întregii na
țiuni, in suprema funcție de 
conducere in partid. în frun
tea partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut rolul de
terminant in elaborarea întregii 
politici a partidului și statului nos
tru, programele de dezvoltare mul
tilaterală a patriei purtînd incon- 
fundabila pecete a rigorii știin
țifice și cutezanței în gindi- 
re proprii secretarului general 
al partidului, a marii sale în
crederi in potențialul creator 
al națiunii noastre. Totodată, to
varășul Nicolae Ceaușescu a desfă
șurat o vastă și intensă muncă 
politico-organizatorică pentru mo
bilizarea și unirea energiilor po
porului în vederea înfăptuirii na

țiilor de îmbunătățire a activității.
In spiritul deschiderilor operate 

de Congresul al IX-lea, perioada 
ce i-a urmat inscrie, ca unele 
dintre cele mai rnindre înfăptuiri, 
făurirea unei economii socialiste 
puternice, armonioase; moderne, 
creșterea în ritmuri inalte a for
țelor de producție, sporirea ne
contenită a avuției naționale, co
nectarea tuturor zonelor țării la 
pulsul unei vieți economice efer
vescente. Pe temelia alocării unei 
însemnate părți din venitul na
țional pentru dezvoltarea genera
lă a țării, industria națională a 
cunoscut etapa unor impresionan
te creșteri, precum și o constantă 
orientare către dezvoltarea mai 
accelerată a ramurilor de virf, 
purtătoare ale progresului tehnic, 
capabile să valorifice la înalți pa
rametri calitativi și de eficiență 
economică resursele materiale și 
forța de creație ale oamenilor ță-

rii. O puternică înflorire a cunos
cut agricultura românească, anga
jată astăzi in realizarea mobili
zatoarelor obiective ale noii revo
luții agrare. în toată această , pe
rioadă, materializindu-se concep
ția secretarului generai al partidu
lui cu privire la știință, invăță- 
mint, cultură, ca factori de bază ai 
edificării noii orinduiri, ai asigu
rării progresului social-economic 
multilateral, aceste domenii s-au 
aflat in centrul preocupărilor par
tidului. traversind. perioada unei 
afirmări și dezvoltări fără prece
dent. Toți acești ani au relevat, cu 
tăria de granit a faptelor, adevă
rul că țelul suprem al politicii . 
partidului și statului nostru îl 
constituie creșterea bunăstării ma^ 
teriale și spirituale a poporului,
ridicarea necontenită a calității
vieții, o expresie grăitoare consti- 
tuind-o în acest sens chipul nou și 
mindru al așezărilor țării, milioa
nele de locuințe noi ridicate în 
acești ani, puternica dezvoltare a 
zestrei edilitar-gospodărești și so- 
cial-culturale a localităților de pe 
intreg cuprinsul românesc.

în epoca inaugurată de Congre
sul al IX-lea s-a purtat o amplă 
și susținută bătălie pentru perfec
ționarea organizării și conducerii 
societății. în acest cadru, transpu- 
nindu-se exemplar in viață teza 
construirii socialismului cu po
porul și pentru popor, din iniția
tiva și cu contribuția determinantă 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
s-a cristalizat și' perfecționat con
tinuu un larg sistem de conducere 
democratică a societății.

Cu deosebită consecvență s-a 
acțidnat in toți acești ani pentru 
dezvoltarea conșliinței socialiste,, 
pentru formarea omului nou, con
structor conștient și devotat al 
noii orinduiri. pentru întărirea pa
triotismului revoluționar socialist, 
a conștiinței de sine a poporului, 
a încrederii în forța sa de creație 
istorică.

împlinirea a 23 de ani de la în
ceperea lucrărilor celui de-al IX- 
lea Congres al partidului are loc 
într-o perioadă în care toți oa
menii muncii din țara 
dezbat ideile de mare 
principială și practică ale Tezelor 
din aprilie, magistrală contribuție 
a secretarului general al partidu
lui la definirea stadiului actual de 
dezvoltare . a societății românești, 
a direcțiilor de perfecționare a 
procesului revoluționar de edifica
re a noii orînduiri. Ampla dez
batere a Tezelor din apri
lie, propunerile și inițiative
le ce se cristalizează în a- 
cest cadru reprezintă o vie ilus
trare a atașamentului și adeziunii 
întregului popor la politica parti
dului, a hotărîrii oamenilor mun
cii de a o îndeplini exemplar, pen
tru ca opera de construcție socia
listă să cunoască o neîntreruptă 
ascensiune, spre binele și fericirea 
întregului popor, spre gloria 
măreția României 
aceasta reprezintă 
confirmare pe care 
opțiunilor politice 
nou, creator, afirmat în 
partidului și a țării odată cu.Con
gresul al IX-lea, moment hotărî- 
tor pentru destinul socialist al pa
triei noastre.

noastră 
valoare

și
socialiste. Iar 

o strălucită 
timpul o dă 
și spiritului 

vjața

o politică umanistă, ilustrată convingător

de noile majorări ale retribuțiilor și pensiilor

Astăzi, cind evocăm împlinirea a 23 de ani de la 
deschiderea lucrărilor Congresului al IX-lea al parti
dului, se cuvine subliniat, cu deplină satisfacție și 
mindrie patriotică, că una din ideile fundamentale care 
a stat in toți acești ani și stă permanent in centrul ac
tivității partidului nostru o constituie grija față de om, 
pentru ridicarea nivelului de bunăstare și civilizație al 
întregului popor.

O expresie concretă a acestei politici profund uma
niste o constituie recentele măsuri stabilite de condu
cerea partidului, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind majorarea retribuțiilor și 
pensiilor. Primite cu profundă satisfacție și recunoștin
ță de intregul popor, noile măsuri pun in lumină vigoa-

rea și puterea economiei noastre naționale ; totodată, 
accentul pus pe sporirea mai puternică a retribuțiilor 
mici, reducerea raportului dintre retribuția minimă și 
maximă, faptul că de aceste majorări vor beneficia 
aproape 7 900 000 de oameni - toate oglindesc modul 
consecvent in care se înfăptuiesc principiile socialiste 
de repartiție.

Pe adresa redacției continuă să sosească din toate 
colțurile țării scrisori în care se exprimă profunda sa
tisfacție și, totodată, angajamentul oamenilor muncii 
de a răspunde grijii partidului acționind cu inaltă 
dăruire patriotică pentru realizarea exemplară a pla
nului, de a face totul pentru progresul multilateral al 
patriei socialiste.

Un stimulent pentru
rezultate în muncă

mereu mai bune

Majorarea retribuției tarifare minime
pe economie

respectiv cu 33 la sută

2000 lei

O politică externă

Am pășit, nu de mult, în al doi
lea deceniu de cînd împreună cu alți 
tineri lucrez ca operator sticlar la 
noua Fabrică de izolatoare electrice 
din sticlă Botoșani. Cu toate că am 
numai 2S de ani, pot afirma, pe baza 
experienței proprii, că toate certi
tudinile noastre, ale muncitorilor de 
aici, iși au temeiul în politica parti
dului de repartizare armonioasă a 
forțelor de producție pe întreg te
ritoriul țării, care a avut drept con
secință dezvoltarea fără precedent a 
industriei pe acest vechi plai româ
nesc.
(Continuare în pag. a V-a)
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DE LA 
CONGRESUL AL IX-LEA

AL PARTIDULUI J

MĂREȚE ÎNFĂPTUIRI SOCIALISTE IN „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU" 

— strălucită afirmare a capacității creatoare a poporului, 
trainice temelii ale viitorului luminos al patriei

Dacă privim țara acum, cind se implinesc 
23 de ani de la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, aflăm la tot 
pasul roadele unor mărețe prefaceri revo
luționare. Pentru că România și-a dobindit 
o nouă înfățișare. O nouă geografie econo
mică și socială. Un nou statut in rindul 
națiunilor lumii.

Din 1965 și pină in prezent, patria română 
a parcurs cel mai rodnic timp din întreaga 
sa existență milenară. A fost înfăptuită in
dustrializarea țării. S-a trecut la îndeplinirea 
obiectivelor noii revoluții agrare. S-a asi

gurat progresul fără precedent al științei, 
învățămîntului și culturii. Au fost intensifi
cate, totodată, preocupările pentru perfec
ționarea pregătirii multilaterale a tuturor oa
menilor muncii, pentru educarea revoluționară 
a maselor, pentru ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului popor. Toa
te aceste mari înfăptuiri îndreptățesc 
sublinierea pe care a făcut-o recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și anume că „în dez
voltarea generală a patriei noastre socialiste 
un moment de importanță deosebită - s-ar 
putea spune hotărîtor pentru destinul so

cialist al patriei noastre - il reprezintă Con
gresul al IX-lea al partidului, din vara 
anului 1965".

Azi, cînd face bilanțul realizărilor sale 
din acești 23 de ani, de după Congresul al 
IX-lea, poporul român trăiește sentimentul 
Ionic al datoriei Jmplinite. Pe baza în
făptuirilor din această nouă epocă istorică, 
inaugurată in 1965, Congresul al Xlll-lea 
și Conferința Națională au adoptat noi ho- 
tărîri de importanță fundamentală, menite 
să asigure continuitatea, pe trepte superioa

re, a progresului multilateral al patriei, să 
confere muncii și vieții creatoare a întregii 
națiuni române o nouă calitate, să înscrie 
România într-o nouă etapă, superioară, a 
dezvoltării sale.

Marile înfăptuiri din anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" - strălucită afirmare 
a forței și capacității creatoare a po
porului român - constituie subiectul re
portajului documentar pe care îl publicăm în
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consacrată
păcii, colaborării

și înțelegerii 
între popoare

BACĂU: Rezultate ale modernizării 

producției

Colectivele de oameni ai mun
cii din întreprinderile indus
triale ale județului Bacău au 
acționat și acționează stăruitor 
pentru aplicarea măsurilor în
scrise în programele de organi
zare și modernizare a producției 
și a muncii. Prin reorganizarea 
fluxurilor tehnologice, introdu
cerea unor noi mașini și utilaje 
realizate cu forțe proprii, prin 
perfecționarea organizării mun
cii, in majoritatea unităților in
dustriale și economice au fost 
obținute producții suplimentare. 
Demn de relevat este că de la 
Începutul acțiunii de moderni
zare și pină acum au fost înfăp
tuite aproape 2 400 de măsuri

de innoire și modernizare a pro
ceselor de producție, care au 
contribuit la obținerea unui spor 
de producție-marfă in valoare 
de 4,6 miliarde lei. în același 
timp, s-au înregistrat însemnate 
economii la costurile de produc
ție. Cheltuielile totale au fost 
reduse cu 974 milioane lei, iar 
cele materiale cu 677 milioane 
lei. Rezultate deosebite s-au în
registrat la Combinatul petro
chimic Borzești. întreprinderea 
de mașini-unelte, întreprinderea 
metalurgică și întreprinderea de 
confecții Bacău, întreprinderea 
minieră Comănești și întreprin
derea de postav Buhuși. (Gheor- 
ghe Baltă).
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23 DE ANI
DE LA 

CONGRESUL AL IX-LEA
AL PARTIDULUI J

MĂREȚE ÎNFĂPTUIRI SOCIALISTE
— strălucită afirmare a capacității creatoare a poporului

Congresul al IX-lea a marcat o nouă etapă în activitatea partidului nostru 
comunist, în întregul proces revoluționar, a deschis calea gîndirii și activității 
creatoare, a perfecționării întregii munci de conducere și făurire a noii orînduiri, 
a socialismului în România.

NICOLAE CEAUȘESCU
Partidul - centrul vital al națiunii

Vara anului 1965. De la înal
ta tribună a Congresului 
al IX-lea, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a chemat 
poporul român să se cunoască 
mai bine pe sine, să-și evalueze 
în mod realist puterea de mun
că, propria capacitate de crea
ție, să manifeste într-o mai 
mare măsură spirit de inițiativă 
și răspundere.

Din totdeauna, în istoria pa
triei noastre, în marile ei mo
mente, din rîndurile poporului 
s-au ridicat ilustre personalități 
care au știut să-1 conducă spre 
biruință. De-a lungul veacuri
lor, oamenii de pe aceste tărî- 
muri străjuite de Carpați, de 
Dunăre și de Marea Neagră 
și-au identificat deseori voința 
și idealurile, eroismul lor le
gendar cu faptele curajoase și 
vizionare ale unor luminați pa- 
trioți, ce au întrupat în ființa 
lor, cum remarca Nicolae Băl- 
cescu, personalitatea poporului 
spre a o manifesta lumii. în 
memoria timpului, alături de 
toți marii fii ai patriei române, 
așezați pentru totdeauna întru 
cinstirea vremurilor ce au fost 
și a celor ce vor veni, într-o 

obiective îl constituie țe
lul trecerii României, pînă la 
sfîrșitul acestui cincinal. Ia sta
diul de țară mediu dezvoltată 
din punct de vedere economic.

Nicolae Ceaușescu se referă pe 
larg la cutezătoarele obiective 
ce se află, în actuala etapă, în 
fața poporului român. Numito
rul comun al tuturor acestor

eroică și semnificativă încunu
nare a luptei de veacuri a po
porului român pentru apărarea 
ființei sale, pentru unitate na
țională și progres social, istoria 
a înscris, în paginile sale cele 
mai luminoase, numele ctitoru
lui temerar al României socia
liste moderne — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Tot ce a înfăptuit poporul ro
mân, de 23 de ani încoace, prin 
afirmarea puternică a forței și 
capacității sale creatoare, tot 
ceea ce își propune să înfăp
tuiască de aici înainte, pe baza 
cutezătoarelor programe de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei, adoptate de Congresul 
el XIII-lea, de Conferința Na
țională, se asociază în modul cel 
mai firesc cu numele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Portre
tul dinamic al României de azi, 
cu fabrici moderne, dotate din 
punct de vedere tehnic la ni
vel mondial, cu o agricultură a- 
vansată, cu instituții de știință, 
învățămînt și cultură, de ocro
tire a sănătății ce le egalează 
pe cele din țările dezvoltate, cu 
o creație spirituală valoroasă, 
este strîns legat de vasta operă 

teoretică și practică a secre
tarului general al partidului, 
care conduce țara cu clarvizi
une, cu realism politic și pa
triotică dăruire. Prin puternica 
sa personalitate, prin deosebita 
capacitate de a descifra sensu
rile adinei ale realităților socia
le și direcțiile devenirii lor, 
prin exemplara pasiune pentru 
nou, prin lupta fermă împotri
va inerțiilor, a dogmelor, a idei
lor osificate, prin profundul său 
spirit creator, prin dialogul 
direct și deschis cu masele, 
cu întregul popor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a trasat, în 
toți acești ani de după Congre
sul al IX-lea, un grandios pro
gram de construcție în plan ma
terial și spiritual, mobilizînd și 
unind întreaga națiune în 
marea operă de edificare a noii 
societăți în România.

Înzestrat cu o mare capaci
tate de a-și înțelege vre
mea, de a pătrunde înțe

lesurile proceselor și fenome
nelor sociale, secretarul gene
ral al partidului a reașezat pe 
temelii noi, profund revoluțio
nare întregul edificiu al socie
tății românești, a elaborat for
me superioare de conducere ști
ințifică a tuturor sectoarelor de 
activitate, a întregii vieți eco
nomice și sociale din patria 
noastră socialistă. Dezvoltate 
continuu în acești 23 de ani, 
ideile, tezele, conceptele pro
prii „Doctrinei Ceaușescu" — 
izvorul teoretic al tuturor mari
lor prefaceri revoluționare de 
după Congresul al IX-lea — au 
pus pe deplin în mișcare ener
giile creatoare ale poporului ro
mân.

în opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu își găsește 
fundamentarea -deplină unitatea 
dintre politica internă și politi
ca externă a partidului și sta
tului nostru, aflate într-o con
tinuă intercondiționare. Toate 
marile programe de dezvoltare 
a țării, toate transformările 
înnoitoare din societatea româ
nească sînt corelate cu tendin
țele din lumea contemporană, 
cu participarea activă a Româ
niei la viața internațională. în 
același timp, demersurile de 
pace ale țării noastre, ale pre
ședintelui ei, inițiativele to
varășului Nicolae Ceaușescu 
pentru promovarea noii gindiri 
în relațiile dintre state, în so
luționarea marilor probleme ale 
războiului și păcii, ale lichidă
rii subdezvoltării, cu un puter
nic ecou in conștiința umanită
ții, iși au izvorul în politica in
ternă profund umanistă a parti
dului nostru, a statului socialist 
român.

Prin amploarea și originalita
tea sa, prin caracterul său pro
fund științific și revoluționar, 
vasta operă economică și so- 
cial-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, fundamen
tată pe teoria socialismului ști
ințific, izvorită dintr-o analiză 
adincă a datelor istoriei și a 
realităților prezentului, din 
prospectarea viitorului, se con
stituie in marea cartă a edifică
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării

Magistralele progresului multilateral 
al patriei socialiste

Tara a intrat în a doua ju
mătate a celui de-al trei- 

J leaandin cincinalul 1986— 
1990. Tezele din aprilie, recen
tele expuneri ale tovarășului
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României spre / comunism. Tot
odată, magistrala sa operă a- 
duce remarcabile contribuții 
creatoare la dezvoltarea tezau
rului gîndirii/revoluționare con
temporane. /

Partidul i însuși își află 
în opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu izvorul neîn
cetatei dezvoltări din anii de 
după Congresul al IX-lea, al 
perfecționării continue a în
tregii sale activități. în toți 
acești 23. de ani au fost 
întărite, din punct de ve
dere numeric, rîndurile parti
dului. El cuprinde, în prezent, 
peste 3,6 milioane de membri 
— muncitori, țărani, intelectuali, 
femei și bărbați^ tineri și vîrst- 
hici — fiind un adevărat partid 
de masă. Dar, mai cu seamă, 
partidul s-a întărit calitativ. 
Perfecționarea activității parti
dului a fost orientată cu pre
cădere în direcția creșterii ca
pacității sale de a privi reali
tatea din perspectiva unei con
cepții înaintate, revoluționare. 
De a cunoaște în profunzime 
viața, de a înțelege fenomenele 
economice, politice, sociale, de 
a acționa în spiritul tendințelor 
înaintate ce se manifestă în lu
mea contemporană, al legități
lor construcției socialiste ra
cordate. la condițiile proprii 
țării noastre. De a se adresa 
direct și pătrunzător oamenilor, 
de a convinge, de a mobiliza, 
de a însufleți. Partidul a deve
nit centrul vital al întregii noas
tre națiuni. De la el emană 
clarviziunea în elaborarea pro
gramelor de dezvoltare econo
mico-socială a tării, în activi
tatea concretă pentru îndepli
nirea lor exemplară. El dina
mizează forțele creatoare ale 
poporului. Are bogate sem
nificații faptul că o mă
reață cucerire din acești 23 

de ani, de după Congresul al 
IX-lea, este unitatea de gînd, 
de idealuri, de voință și de ac
țiune a întregului nostru popor 
în jurpl Partidului Comunist 
Român, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, hotărîrea 
fermă a comuniștilor, a tuturor 
fiilor țării de a înfăptui neabă
tut politica internă și externă 
a partidului și a statului nostru.

Tezele din aprilie, ideile și 
orientările cuprinse în expune
rea la consfătuirea de lucru 
consacrată activității organiza
torice și de propagandă — do
cumente programatice elaborate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe care le dezbate în prezent 
întregul partid și popor, subli
niază cerința ca partidul să-și 
perfecționeze fără încetare ac
tivitatea, pentru a determina, 
mai departe, înnoiri profunde 
în afirmarea rolului ce-i revine 
în societate, a rolului statului, 
a organismelor democratice în 
dezvoltarea generală a patriei. 
Din această perspectivă, este re
levată importanta combaterii 
ferme a teoriilor care încearcă 
să minimalizeze rolul partidu
lui, al statului, al proprietății 
socialiste in procesul făuririi 
noii orînduiri sociale. în același 
timp, în aceste documente poli
tice fundamentale pentru per
fecționarea în continuare a ac
tivității economico-sociale, a 
conducerii societății sînt clari
ficate procesele ce au loc în 
partid, în stat, transformările 
ce intervin, care nu numai că 
nu duc la diminuarea spiritului 
revoluționar, ci determină afir
marea lui la nivelul întregii 
națiuni. Partidul se dovedește a 
fi, azi, o uriașă forță transfor
matoare, factorul hotărîtor al 
procesului de perfecționare a 
activității din toate domeniile, 
a întregii societăți.

Pe ce se întemeiază această 
înaltă opțiune politică ? Desi
gur, pe dinamismul imprimat, 
de 23 de ani încoace, dezvoltă
rii economico-sociale a țării, 
care a atins ritmuri superioare 
pe plan mondial. Pe bilanțul 
rodnic al unui timp trăit fertil 
și eficient, ce se reflectă în 
toate marile înfăptuiri care au 
proiectat România, după Con
gresul al IX-lea, pe magistra
lele progresului multilateral, ale 
civilizației socialiste.

A fost nevoie, mal întîi, de 
eforturi pentru a se demola 
prejudecăți, concepții învechite, 
dogme, apoi pentru a face să 
pulseze noul în toate arterele 
societății. Noua societate ce se 
construia în România nu reuși

se să se debaraseze de toate 
vechile concepții ce dăinuiseră 
multă vreme în trecut. Și se mai 
făceau auzite întrebări, se mai 
exprimau îndoieli cu privire la 
vocația pentru industrie a po
porului român. De la tribuna 
marelui Congres al comuniști
lor români, din 1965, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a evocat 
pe marii cărturari care, în se
colul trecut și în perioada in
terbelică, au pledat pentru in
dustrializarea țării și și-au ex
primat încrederea în geniul 
tehnic al poporului nostru. O 
concluzie devenise limpede : 
dacă în trecut creațiile ce au 
confirmat vocația tehnică a ro
mânilor, nu au dobindit caracter 
de masă, cauza nu o constituia, 

așa cum s-a afirmat, predesti
narea de a fi „o națiune agri
colă", ci absența condițiilor care 
să favorizeze pregătirea oame
nilor pentru muncile industria
le. Iar o astfel de pregătire nu 
poate fi dobîndită decit în ca
drul unei puternice industrii.

Această vocație pentrjl munca 
in industrie s-a afirmai, cu pu
tere după Congresul al IX-lea 
al partidului. Nu ca aspirație, 
ci ca înfăptuire concretă. Ca 
dovadă certă, făcută prin fapte, 
a capacității poporului român 
de a-și făuri o industrie mo
dernă. Industrializarea a deve
nit obiectivul central al politicii 
partidului. în concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
făurirea unei industrii puterni
ce șl moderne s-a înscris ca o 
necesitate Istorică obiectivă pen
tru România ; ca o unică șansă 
a țării noastre de a lichida ră- 
minerea în urmă din punct de 
vedere economic. Și, de fapt, 
numai pe calea industrializării 
s-a asigurat valorificarea supe
rioară a resurselor materiale și 
umane. Numai așa 1 s-au putut 
imprima României ritmuri 
accelerate de dezvoltare eco- 
nomico-socială.

Mai întîi, în primele cincinale 
de după Congresul al IX-lea, a 
fost creată o modernă infra
structură a industriei româ
nești. Au fost construite noi 
uzine, noi platforme industria
le, în toate județele, dotatle la 
nivelul tehnicii mondiale. S-au 
extins și s-au înnoit din temelii 
vechile întreprinderi. S-a dez
voltat, astfel, o industrie pu
ternică, diversificată, cuprin- 
zînd ramuri de la metalurgie la 
extracția de petrol și minerit, 
de la construcția de tractoare, 
excavatoare, nave, autovehicule, 
mașini-unelte, la chimie, me
canică fină, optică, aviatică, 
electrotehnică și electronică. 
Adică s-a trecut la transforma
rea cantității într-o nouă cali
tate. Adică s-a trecut la produc
ția intensivă. A început lupta 
pentru o productivitate înaltă a 
muncii. Pentru competitivitate. 
Pentru realizarea, cu cheltuieli 
materiale reduse și cu consu
muri minime de energie și ma
terii prime, a unor produse cu 
valoare ridicată. De fapt, creș
terea cea mai spectaculoasă a 
industriei românești s-a produs 
pe plan calitativ, in sensul că 
„clasicul" baros, unealtă de 
bază a muncitorului în între
prinderile industriale româ
nești, chiar și în etapele de 
după 23 August 1944, se mai 
găsește azi doar la muzeu; lo
cul lui a fost luat de mașinile- 
unelte cu program și comandă 
numerică, de liniile tehnologice 
automatizate, de microprocesoa
re și chiar de roboți. în aceste 
condiții, s-a diversificat și s-a 
modernizat întreaga producție

© In toți cei 23 de ani de după Congresul 
al IX-lea, asigurîndu-se o rată înaltă a acu
mulării, de 33 la sută, a crescut continuu 
bogăția națională ajungînd în prezent la 5 000 
de miliarde lei.

• In 1965 valoarea fondurilor fixe nu 
depășea 460,4 miliarde lei; în prezent este de 
3200 miliarde lei.

® Din cele 10350 capacități principale 

de producție construite din 1948 pînă în 
prezent, 9000 de obiective economice repre
zintă rezultatul politicii realiste de acumulare 
și dezvoltare promovate după Congresul al 
IX-lea.

• Ponderea industriei în constituirea ve
nitului național este în prezent de 66 la sută.

• In 1965 producția de cereale a Româ
niei era de 12,6 milioane tone. In primii ani 

ai actualului cincinal au fost realizate pro
ducții de 30 și de 31 milioane tone.

• Suprafața terenurilor irigate depă
șește 3,5 milioane hectare.

• Canalul Dunăre - Marea Neagră, Trans- 
făgărășanul, barajul de pe Argeș, hidrocen
tralele de la Porțile de Fier, Metroul Bucu
rești, amenajarea rîului Dîmbovița - ctitorii 
emblematice ale noului timp al țării.
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IN „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU"
— trainice temelii ale viitorului luminos al patriei

1905 -1988

23 DE AM 
DE LA

CONGRESUL AL IX-LEA 
AL PARTIDULUI J

FEE DE ISTORIE
O imagine bogată in 

semnificații pentru noul 
stil de lucru insti
tuit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in 
conducerea activității e- 
conomico-sociale, pen
tru dialogul continuu 
cu poporul :

Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Îm
preună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în 
timpul recentei vizite 
de lucru întreprinse în 
județul Harghita.

Timp de 23 de ani, 
de la Congresul al 
IX-lea și pină in pre
zent, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
efectuat 701 vizite de 
lucru, în toate județele 
țării și în Capitală, 
purtind rodnice dia
loguri cu oamenii mun
cii in 2 485 de uni
tăți economico-sociale 
și cultural-științiflce — 
elocventă expresie a 
dezvoltării neîncetate a 
democrației munclto- 
rești-revoluțlonare, a 
conducerii cu poporul 
și pentru popor.

industrială. S-a trecut la con
strucția în tara noastră a unor 
utilaje complexe, de înaltă teh
nicitate. La fabricarea mașinilor 
electronice de calcul, a mijloa
celor de automatizare și condu
cere pe baze cibernetice. Pro
dusele românești pătrund tot 
mai mult pe piețele internațio
nale, se întrec, de la egal la 
egal, cu numeroase produse rea
lizate de firme cu nume răsu
nătoare.

Odată cu industria, cu ce
lelalte domenii ale econo
miei naționale, profunde 

Înnoiri a cunoscut agricultura. 
A fost nevoie — și în acest 
domeniu — să fie depășite pre
judecățile, decalajele mari față 
de țările dezvoltate, dezechili
brul ce se crease în sistemul 
economic național în dezavan
tajul agriculturii. Este semnifi
cativ, în acest sens, faptul că 
încă dîn 1965, de ,1a tribuna 
Congresului al IX-lea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
principalele coordonate ale dru
mului spre viitor sint industria
lizarea intensivă și moderniza
rea agriculturii. Aceste două 
direcții de prim ordin, hotărî- 
toare pentru asigurarea pro
gresului multilateral al țării, 
s-au întîlnit într-un obiectiv 
programatic unitar, aprobat de 
Întregul partid, de întregul 
popor : transformarea României 
in tară socialistă industrial- 
agrară. Un obiectiv care, an de 
«ut, pe baza tezelor și ideilor 
revoluționare ale secretarului 
general al partidului, a unor ri
guroase studii prospective cu 
privire la evoluția factorilor 
creșterii economice, a dobîndit 
continuu trăsături noi, sensuri și 
semnificații noi. Treptat, a fost 
realizat echilibrul optim între 
cele două ramuri de bază 
ale economiei naționale : in
dustria și agricultura. A fost 
asigurat un raport armonios 
care să influențeze pozitiv dez
voltarea în ansamblu a econo
miei naționale, accelerarea pro
gresului multilateral al țării. 

Un moment cu profun
de semnificații din vara 
anului 1965 : tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, inaugu
rează seria vizitelor de lucru in 
întreaga țară printr-un semnifi
cativ dialog în comuna Gheor- 
ghe Doja. Au rămas înscrise în 
memoria timpului cuvintele 
rostite atunci, faptul că, venind 
în mijlocul țăranilor, conducăto
rul partidului și-a exprimat do
rința de a se sfătui cu ei, de 
a se sfătui cu poporul. De aici, 
de pe această înălțime a istoriei 
patriei, ce inaugura marele și 
neîntreruptul dialog al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu oame
nii muncii, cu întregul popor, 
se trasa un nou drum spre 
viitor. Acest drum al progresu
lui, al dezvoltării multilaterale 
avea să aducă mari transfor-

mări șl ln agricultura româ
nească, în viața satelor patriei. 
Transformarea socialistă a agri
culturii se încheiase în 1962. 
Faptul că țăranii își uniseră pă- 
mînturlle într-o mare și unică 
proprietate — proprietatea coo- 
peratistă — dăduse roade. Dar 
se impunea încă o revoluție, 
care să scoată munca pămîntu- 
lui din seculara ei înapoiere. 
Noua revoluție agrară a început 
după Congresul al IX-lea, în 
anii „Epocii Nicolae Ceaușescu". 
Modernizarea agriculturii în
semna, în primul rind, mecani
zare ; însemna irigații ; însem
na lucrări pentru fertilizarea 
pămintului. în aceste condiții, 
noua revoluție agrară s-a putut 
afirma abia după declanșarea 
procesului de industrializare 
socialistă. Din fabrici au pornit 
spre ogoarele țării tractoare, 
combine, alte mașini agricole, 
îngrășăminte, utilaje pentru 
săpat canale de irigații, toate 
de concepție românească. Dacă, 
înainte de Congresul al IX-lea, 
agricultura cunoscuse un ritm 
mai lent de dezvoltare, în noile 
condiții lucrurile s-au schimbat 
radical. Este meritul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a fi re
considerat gindirea politică re
voluționară cu privire la rolul 
agriculturii și al țărănimii in 
construcția noii societăți-, de a 
fi impulsionat creșterea inves
tițiilor în acest domeniu, perfec
ționarea organizării muncii, 
pentru a se asigura, în condi
țiile obținerii unor producții 
tot mai mari, sporirea contribu
ției la realizarea venitului na
țional, 
aflată In 
dovedește 
domeniul 
dar și in 
gîndire, de acțiune al oameni
lor.

Noua revoluție agrară, 
plină desfășurare, se 
a fi o revoluție în 
producției agricole, 

modul de muncă, de

Conceptul de societate so
cialistă multilateral dez
voltată, elaborat de to- 

varășul/Nicolae Ceaușescu, se 
întemeiază pe faptul că întreaga 
viață economico-socială a țării 
alcătuiește o unitate dinamică, 
un sistem complex de procese, 
de fenomene, de activități, toate 
fiind în strînsă interdependen
ță, toate avind rol determinant 
în asigurarea progresului pa
triei. Partidul, secretarul său 
general au fundamentat strate
gii globale, absolut necesare in 
condițiile activizării corelațiilor 
între toate compartimentele so
cietății : între ramuri și sub- 
ramuri de activitate ; între re
sursele existente și condițiile de 
valorificare a acestora ; intre 
cantitatea de produse realizate 
și calitatea lor ; între ritmurile 
de creștere și consumurile de 
energie și materii prime ; intre 
laturile extensive și cele inten
sive ale creșterii economice : 
între procesul de producție și o 
serie .de factori, cum sînt 
grafia, mediul geografic, 
logia oamenilor ; între 
mie. știință, învățămînt.
ră, activitatea ideologică și po- 
litico-educativă. Originalitatea 
și spiritul novator ce caracteri
zează aceste strategii globale au 
pus cu putere in lumină gindi
rea creatoare a secretarului 
general al partidului, capacita
tea sa pătrunzătoare de a în
țelege și soluționa probleme 
economice, politice și ideologice 
de însemnătate cardinală pen
tru Înaintarea României pe 
calea socialismului și comu
nismului.

îrt toți acești 23 de ani, cu 
deosebire după înfăptuirea ac
tului revoluționar al reorgani
zării administrativ-teritoriale, 
din 1968, au fost ridicate orașe 

demo- 
psiho- 
econo- 
cult.u-

noi. sate noi. Opera de sistema
tizare a tuturor localităților pa
triei s-a înscris în procesul ne
întrerupt de perfecționare a în
tregii societăți, desfășurîndu-se 
în deplină concordanță cu sta
diul dezvoltării forțelor de pro
ducție și cu repartizarea lor 
geografică echilibrată pe în
tregul teritoriu al țării. Strate
gia sistematizării, aflată acum 
intr-un nou proces de perfecțio
nare, din perspectiva cerințelor 
prezentului, dar cu largi deschi
deri spre viitor, este menită să 
asigure condițiile pentru o con
ducere operativă și eficientă a 
activității economice și sociale, 
să determine dezvoltarea armo
nioasă a tuturor localităților, 
apropierea condițiilor de viață 
din mediul rural de cele din 
orașe.

Experiența construcției socia
liste în țara noastră a dovedit 
că există o legătură legică, din
tre cele mai strînse, între dez
voltarea economico-socială și 
atitudinea societății față de ști
ință, învățămînt și cultură. Mă
rețele realizări ' de după Con
gresul al IX-lea se leagă dura
bil, prin ce au ele mai profund 
și mai semnificativ, de efortul 
susținut al partidului pentru ca 
poporul să-și lărgească fără în
cetare orizontul pregătirii știin
țifice și culturale ; pentru ca o- 
pera de educare revoluționară a 
maselor să-și încorporeze valo
rile cunoașterii, ale spirituali
tății universale. Din această 
perspectivă, în raport cu 
cele mai avansate realizări 
pe plan mondial, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a trasat, cu 
începere did 1965, liniile direc
toare ale dezvoltării acestor do-

progresul multilateral al

în primii ani al revolu- 
construcțlei socialiste se

menii de o deosebită Importanță 
pentru 
țării.

Dacă 
ției șl 
manifestaseră rețineri în promo
varea științei naționale, în revo- 
luționarea învățămîntului și cul
turii, după Congresul al IX-lea 
al partidului s-a afirmat o ati
tudine nouă, înaintată față de 
aceste domenii. Treptat, și-au 
afirmat tot mai mult și cu tot 
mai mare forță rolul de factori 
de prim ordin ai edificării noii 
societăți. Prin grija partidului, 
a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a to
varășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, ilustru om 
politic, proeminentă personali
tate a vieții științifice naționale 
și internaționale, învățămîntul, 
știința și cultura s-au dezvoltat 
continuu. în acest fel, societa
tea noastră socialistă a asigurat 
nu numai deplina egalitate, în 
cadrul unor relații economice, 
politice și sociale echitabile, ci 
și accesul liber la știință, învă- 
țămint și cultură. în acest ca
dru generos, lărgindu-și mereu 
orizontul cunoașterii, omul nou 
al societății noastre socialiste 
dobîndește spiritul de abnegație 
patriotică și revoluționară ; do
bîndește respectul față de avu
ția întregii națiuni, spiritul de 
răspundere pentru buna gospo
dărire a mijloacelor materiale 
încredințate de societate fiecă
rui colectiv ; dar mai cu seamă, 
în acest cadru, se dezvoltă dra
gostea față de muncă — factorul 
primordial al dezvoltării omeni
rii și, îndeosebi, al formării 
conștiinței înaintate, revoluțio
nare.

împreună cu poporul, pentru popor, 
pentru viitorul demn, comunist al patriei

Noua epocă a Istoriei țării, 
deschisă de Congresul al 
IX-lea al partidului, a pri

lejuit o puternică afirmare a 
umanismului revoluționar, care 
a devenit o proiecție socială 
reală. în acești ani au fost înlă
turate formele de înstrăinare 
economică. Au fost create valori 
materiale și spirituale la care au 
acces liber toți membrii societă
ții — singura condiție fiind 
munca în folosul societății. A 
fost consolidat climatul deplinei 
afirmări a personalității umane. 
Desigur, toate acestea au drept 
bază trainică marile Înfăptuiri 
pe planul dezvoltării multilate
rale. Viața, istoria au dovedit 
că a realiza. în fapt, deplina e- 
galitate în drepturi și îndatoriri 
între toți cetățenii țării consti
tuie o operă economico-socială 
de mare anvergură. Pentru că 
nu ar fi fost de ajuns bunele 
intenții pentru ca această egali
tate să devină reală. Era nevoie 
de locuri de muncă — dreptul la 
muncă fiind cea dinții condiție a 
demnității umane. Era nevoie de 
preocupări sporite pentru dez
voltarea multilaterală a tuturor 
județelor, a tuturor localităților. 
De eforturi pentru construcția 
de noi obiective industriale și a- 
grozootehnice, de edificii pentru. 
știință, învățămînt și cultură, 
pentru ocrotirea sănătății. Era, 
deci, nevoie să fie asigurat ca
drul material care să garanteze 
dreptul la muncă, accesul liber 
al tuturor cetățenilor patriei la 
știință, învățămînt și cultură, 
deplina egalitate în toate dome
niile. Astfel de condiții au fost 
create în România în anii de 
după Congresul al IX-lea al par
tidului. Nu o simplă „retușare" 
a structurilor economice s-a fă
cut în acești ani, ci au fost create 
din temelii structuri noi, dintre 
cele mai moderne. Viața econo
mică și socială a României a 
trecut prin transformări revo
luționare fundamentale. Au fost 
dezvoltate multilateral forțele 
de producție, s-a trecut la per
fecționarea relațiilor de produc
ție, a crescut fără încetare avu
ția națională, în prezent depă
șind 5 000 de miliarde de lei. 
Partidul, secretarul său general 
au direcționat noi și noi căi de 
acțiune revoluționară pentru ac
celerarea ritmurilor de dezvol
tare în temeiul unei politici ști
ințifice de acumulare. In nici 
unul din cei 23 de ani, cîțt au 
trecut de Ia Congresul al IX-lea. 
fondul de dezvoltare nu a fost 
mai mic de 30 la sută din valoa
rea venitului național. Pe aceas
tă bază s-a schimbat din temelii 
înfățișarea țării. S-a schimbat 
din temelii viața oamenilor. 
Toate aceste mărețe înfăptuiri 
constituie fundamentul trainic 
al noii calități a vieții, al creș
terii neîncetate a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregu
lui popor. O dovadă edificatoare 
o constituie și recentele măsuri 
cu privire la sporirea retribu
țiilor întregului personal munci
tor și a pensiilor, fapt ce ex
primă forța economiei noastre 
naționale, caracterul ei sănătos.

Munca însăși s-a schimbat din 
temelii. Și-a lărgit sfera de cu
prindere, s-a diversificat. Ima
ginea omului muncii a dobîndit, 
sub reflectorul conștiinței pre
zentului, contururi noi, valori 
superioare. Este imaginea cea 
mai reprezentativă pentru dem
nitatea omului in societatea 
noastră. Pentru noile deschideri 
ale orizontului cunoașterii. Pen
tru noile cote, dintre cele mai 
ridicate, ale competenței profe
sionale. Pentru evoluția specta
culoasă a universului profesi
ilor, in care se reflectă, azi, atit 
marile prefaceri revoluționare 
din economia românească, 

întreaga noastră societate, cît și 
epocalele descoperiri datorate 
noii revoluții tehnico-științifice 
mondiale. Omul de azi al patriei 
este proprietar al mijloacelor de 
producție. Este producător de 
valori materiale și spirituale. 
Și este beneficiar al roadelor 
muncii întregului popor. El este 
chemat de partid să-și spună 
cuvintul cu privire la modul in 
care să fie guvernată țara. Cu 
privire la hotărîrile partidului, 
la legile țării, înainte de a fi 
adoptate. El este consultat in 
elaborarea programelor de dez
voltare economico-socială a pa-

■ w- '

triei noastre. Și tot el este cel 
căruia partidul, secretarul său 
general îi adresează îndemnul 
insuflețitor ca, la locul său de 
muncă, să facă prin fapte do
vada supremă a contribuției ac
tive la înfăptuirea acestor pro
grame. Să înțeleagă autocondu- 
cerea ca pe un drept, dar și ca 
pe o înaltă îndatorire. Să-i fie 
mereu trează conștiința marilor 
răspunderi ce-i revin în temeiul 
democrației muncitorești-revo- 
luționare, de participant direct 
la conducerea societății, la în
făptuirea operei de construcție 
socialistă in România.

Poporul muncitor ,este auto
rul istoriei patriei din a- 
cești 23 de ani rodnici ai 

„Epocii Nicolae Ceaușescu". 
Prin munca sa au fost ridicate 
impunătoarele platforme indus
triale din toate județele. A fost 
înscris in noua geografie a ță
rii canalul Dunăre—Marea Nea
gră. Și Transfăgărășanul. Și 
barajul de pe Argeș. Și salbele 
de hidrocentrale de pe Someș 
și de pe Lotru, de la Porțile de 
Fier. Și metroul din Capitală. 
Și tot prin munca lui. in mo
dernele citadele ale industriei 
românești se făuresc produse 
ce poartă, in numeroase țări ale 
lumii, faima geniului său teh
nic. Se realizează producții re
cord pe ogoarele patriei. Se 
descoperă noi taine ale naturii, 
ale universului. Hărnicia po
porului, devotamentul său față 
de partid, 
său general, dragostea sa 
de patria 
lizează în 
beneficia

A prins 
patriei noastre, o idee funda
mentală relevată cu pregnanță 
în opera social-politică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a- 
ceea că socialismul se constru

față de secretarul 
față 

socialistă se materia- 
valori de care vor 

mai multe generații, 
astfel rod, în viața

iește cu poporul și pentru po
por. Această idee novatoare, cu 
profunde rezonante în strate
gia partidului nostru privind 
dezvoltarea economică și socia
lă a patriei, constituie ..coloa
na vertebrală" a întregului sis
tem al democrației muncito- 
rești-revoluționare. Toate reali
zările din acești 23 de ani rod
nici, de după Congresul al IX- 
lea, au fost obținute cu poporul 
și pentru popor. Tot ceea ce va 
fi adăugat de aici înainte patri
moniului național, în baza isto
ricelor hotărîri ale Congresului 
al XIII-lea și ale Conferinței

cu 
Pe 
vi- 

a 
în-

Naționale, se va înfăptui 
poporul și pentru popor.

. acest adevăr se întemeiază 
ziunea unitară a partidului, 
secretarului său general și a 
tregii națiuni române cu privi
re la asigurarea progresului 
multilateral al țării. Pe acest 
adevăr se întemeiază unitatea 
deplină a întregului nostru po
por în jurul partidului, al to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
hotărîrea sa fermă de a asigu
ra continua înălțare a patriei pe 
culmile socialismului si comu
nismului.

★
în tumultul secolelor au fost 

numeroase epocile de glorie din 
istoria patriei noastre. Dar nici 
p altă epocă. în milenara exis
tență a poporului român, nu s-a 
dovedit a fi mai rodnică, mai 
bogată în înfăptuiri mărețe de- 
cît aceea pe care a inaugurat-o, 
acum 23 de ani, Congresul al 
IX-lea al partidului. Au trecut, 
din 1965 și pină în prezent, 23 
de ani. în frunte cu un partid 
puternic, cu un mare și strălu
cit conducător, poporul român, 
mindru de realizările de pină 
in prezent, încrezător in viito
rul comunist al patriei, 
rindu-și 
idei și 
în geniala operă social-politică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
program cotidian al faptelor de 
muncă, de gîndire și acțiune 
creatoare, este hotărît să facă 
deplina dovadă a patriotismului 
său fierbinte, a înaltului spirit 
revoluționar de care este ani
mat în exemplara înfăptuire a 
cutezătoarelor obiective 
actualul cincinal și 
viitorul deceniu, pînă : 
zontul anului 2 000, ce 
continua ridicare a 
socialiste pe trepte 
înalte de progres și civilizație.

fău- 
din cutezătoarele 
orientări cuprinse

pentru 
pentru 

la ori- 
prevăd 

României 
tot mai

Adrian VASILESCU

• Din 1965 și pînă în acest an, ca urmare 
a creșterii substanțiale a numărului locuri
lor de muncă, personalul muncitor a sporit 
de la 4,3 milioane la 7,9 milioane.

• După Congresul al IX-lea au sporit 
continuu veniturile oamenilor muncii. Noile 
măsuri de majorare a retribuției se înscriu 
drept o importantă contribuție la creșterea 

nivelului de trai al întregului popor. Dacă 
în 1965 retribuția medie lunară a personalu
lui muncitor era de 1028 lei, ea va fi, după 
încheierea noii majorări, de 3 285 lei.

• Peste 82 la sută din populație dispune 
de locuințe construite în anii socialismu
lui, cu deosebire după Congresul al IX-lea. 
In actualul cincinal și în viitorul deceniu va 

continua pe un plan superior înfăptuirea 
politicii de sistematizare și organizare a ora
șelor și comunelor, de modernizare a tuturor 
localităților, program revoluționar la nivelul 
întregii țări.

• Populația țării a crescut de la 19 027 400 
persoane în 1965 la peste 23 milioane per
soane în prezent.
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TEMEINICA ORGANIZARE A MUNCII, GRUA DEOSEBITA 
PENTRU CALITATEA TUTURUR LUCRAU AGRICOLE

Producție suplimentară 
prin utilizarea eficientă 

a fondurilor fixeSATU MARE: Peste tot activitatea 
trebuie să se desfășoare exemplar!

Pînă Ia apariția frontului de ploi 
care a întrerupt timp de trei zile se
cerișul griului în județul Satu Mare, 
această lucrare a fost executată pe 
26 la sută din suprafața planificată. 
Luni, 18 iulie, spre amiază, secerișul 
a putut fi reluat în majoritatea uni
tăților, cuvîntul de ordine fiind pre
tutindeni atingerea unei viteze cît 
mai ridicate de recoltat, pentru ca 
lucrarea să se incheie, așa cum a in
dicat comitetul județean de partid, 
pînă luni 25 iulie. La această dată 
unitățile cu cele mai mari realizări 
la seceriș sint cele din consiliile unice 
agroindustriale Moftin, Odoreu, TAș- 
nad și Ardud, acestea favorizate, ce-i 
drept, și de faptul că au cultivat pe 
suprafețe mari soiuri timpurii care 
au ajuns la stadiul de coacere mai 
devreme. Nu este mai puțin adevă
rat însă că In unitățile de aici și 
specialiștii au acționat cu promptitu
dine pentru a identifica operativ la
nurile coapte, concentrind un număr 
mai mare de combine pe solele res
pective. Așa s-a procedat la coopera
tivele agricole din Gelu, Pir, „Some
șul" Satu Mare și altele. La C.A.P. 
Pir, unitate în care grîul a ajuns cel 
mai repede la maturitate în raza 
consiliului unic Tășnad, au venit în 
sprijin și formații din unități ale ace
luiași consiliu, respectiv de la C.A.P. 
Săcășeni, Chereușa, Săuca. Ca atare, 
aici in numai trei zile s-au recoltat 530 
hectare. Acțiuni similare de regru
pare a combinelor în unități In care 
griul s-a copt mai repede s-au or
ganizat și în cadrul consiliului unic 
Odoreu, Așa, de exmplu, la C.A.P. 
„Someșul" Satu Mare au sosit tem
porar formații de la cooperativele a- 
gricole din Odoreu și Dorolț.

La C.A.P. Sanislău, unitate care 
obține de mai mulți ani producții 
record de grîu în județ, se anunță și 
în acest an o recoltă bună. Cu prile
jul investigației făcute aici ne-am 
edificat că eforturile susținute pen
tru grăbirea la maximum a vitezei 
de lucru se fac in condițiile unor lu
crări de cea mai bună calitate. Pre
ședintele unității, inginerul Li viu 
Groza, ne spunea că cele două for
mații de combine sint permanent 
coordonate și supravegheate de lngi- 
nerul-șef al unității, Vaslle Șo- 
proni, șl, respectiv, de inginerul 
Mihai Ldckli, șef de fermă. în 
lanuri, cu ajutorul umidametnelor, 
starea de umiditate a boabelor este 
urmărită la fiecare jumătate de oră, 
astfel incit se asigură dirijarea ope
rativă a combinelor spre parcelele 
bune de recoltat. Așadar, spirit de 
răspundere, bună organizare, inter
venția activă și promptă a specialis
tului în teren. Nu același lucru s-a 
putut constata recent la unitatea ve
cină — C.A.P. Pișcolt, unde delegați 
ai județului, aflați în teren, au găsit 
o serie de nereguli, care generau 
calitatea necorespunzătoare a lucră
rii cu combina, pe o porțiune de lan 

unde spicele erau culcate. Firește, 
printr-o intervenție promptă lucra
rea s-a executat ulterior corespun
zător. Este grav însă faptul că acest 
lucru nu s-a făcut în primul rind de 
către specialiștii unității, care se a- 
flau la fața locului, împreună cu pri
marul comunei. Cu rezultate sub po
sibilități se situează la seceriș și o 
serie de unități din consiliul unic Su- 
pur, cum sînt cooperativele agricole 
din Bogdand, Jurtelec, Hurezu, Bab- 
ța, Hodod.

Analiza exigentă pe care a efec
tuat-o de curind comandamentul a- 
gricol județean a reliefat necesitatea 
ca pretutindeni in această săptâmină 
să se acționeze cu maximă răspun
dere pentru încheierea grabnică a 
secerișului. în acest sens, e necesar 
ca în fiecare unitate combinele să se 
afle în lan de la ora 8,30 dimineața, 
cînd trebuie să și înceapă lucrul, iar 
in cazul în care primele cantități de 
boabe recoltate sint mai umede, a- 
cestea vor fi solarizate timp de două- 
trei ore în unitățile respective și 
apoi transportate la baza de recep
ție. întrucit din controalele efectuate 
a reieșit că nu în toate cazurile coa
cerea lanurilor este uniformă, s-a 
insistat asupra cerinței de a se exe
cuta obligatoriu de trei ori pe zi re
glarea combinelor, asigurindu-se ast
fel atît un ritm bun de lucru, cît și 
recoltarea fără pierderi. De aseme
nea, pretutindeni unde sint spice 
culcate, la capete de parcele, în jurul 
stîlpilor, și care nu au putut fi recol
tate de combine, acestea să fie strîn- 
se de echipe de cosași organizate in 
fiecare unitate.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii"

OLT: In grădinile de legiune 

—mobilizare mai mare de forțe la cules 
și la întreținerea culturilor

în județul Olt. primele recolte de 
roșii obținute de la culturile timpu
rii au început să ia drumul pieței 
incă de la începutul săptămînii tre
cute. Programul județean prevede 
livrarea unor importante cantități de 
tomate care in luna iulie trebuie 
să-și aducă o contribuție deosebită 
la realizarea programului de auto- 
aprovizionare.

Zilele acestea am urmărit starea 
culturilor și modul cum decurge re
coltarea acestora in cooperativele 
agricole din consiliul agroindustrial 
Izbiceni, unități mari producătoare 
de leguîne. La Izbiceni. localitate 
renumită pentru priceperea oameni
lor de aici in producerea de legume 
extratimpurii și timpurii, se consta
tă acum o bună mobilizare a coope
ratorilor din ferma de legume la lu
crările de recoltare, sortat și livrare. 
Și cînd spunem acum ne referim la 
faptul că nu pe tot parcursul anului 
a existat o asemenea participare la 
muncă. O dovadă o constituie in 
acest sens și faptul că nu toate to
matele timpurii au fost palisate așa 
cum s-a indicat de către comanda
mentul județean pentru agricultură. 
Tovarășul Ion Jianu. șeful fermei de 
legume, aruncă vina pe... varză, a 
cărei recoltare a coincis cu palisatul 
și a ocupat toate cele 120 dc brațe 
de muncă. Considerăm că pentru cu
lesul acesteia s-ar fi putut solicita 
forte din alte ferme, sau oricum nu 
toți oamenii fermei de legume să 
fie prinși la această lucrare, astfel in
cit să nu se neglijeze palisarea nici 
unei plante, lucrare mai pretențioasă 
și strict necesară pentru realizarea 
de producții mari. în ziua raidului 
nostru se încerca intrarea in progra
mul zilnic de livrare, de 13 tone pe 

unitate, și așa cum arătam, toți cel 
120 de cooperatori din fermă parti
cipau la culesul roșiilor, depunind 
eforturi pentru a recupera din res
tanțe. pe măsura ajungerii masive a 
roadelor la maturitatea de recoltare, 

în grădina de legume a coopera
torilor din Tia Mare se poate vedea 
acum o cultură frumoasă de tomate, 
cu plante bine dezvoltate și întreți
nute exemplar, cu toate că si gră
dina de aici a fost privată de iriga
ții citeva zile la rind datorită în
treruperilor de energie. Șeful fer
mei. tovarășul Marian Bădescu. ne-a 
prezentat un sistem simplu, dar efi
cient, de palisare pe bețe in care 
plantele, deși foarte dese, cite 60 000 
la hectar, sint legate in așa fel incit 
toate roadele sînt expuse la soare. 
De remarcat că întreaga cultură 
fiind repartizată în acord global pe 
familii, cooperatorii au asigurat ma
terialul lemnos pentru palisat din 
gospodăriile proprii, interesați fiind 
in înființarea unor culturi foarte 
timpurii, cu producții mari. După 
recoltare, fiecare familie își sorta 
roșiile provenite de pe suprafața 
angajată in acord, după care erau 
cîntărite și predate pe categorii de 
calitate.

La cooperativele agricole Giuvă- 
răști și PotlOgeni se lucra în mod 
asemănător, excepție fâcînd C.A.P. 
Gîrcov, unde este de datoria condu
cerii unității, a comitetului comunal 
de partid să realizeze o mai bună 
mobilizare a membrilor cooperatori 
la muncă, îndeosebi la. ferma de le
gume. unde tomatele incep de acum 
să înroșească cimpul.

Mihai GRÎGOROȘCUTA 
corespondentul „Scinteii"

Valorificarea superioară a resurse
lor pe care societatea le pune la dis
poziția unităților este o trăsătură de
finitorie a unei economii eficiente. 
Sînt numeroase argumentele de ordin 
teoretic și practic in favoarea aces
tei afirmații, ce a căpătat, de altfel, 
o valoare axiomatică. Tot așa cum 
ji acțiunile concrete vizînd reducerea 
consumurilor și a costurilor pentru 
obținerea unor produse tot mai com
petitive se pot întilni in toate colec
tivele de oameni ai muncii. De cele 
mai multe ori însă, eforturile sînt 
îndreptate aproape exclusiv spre re
ducerea consumurilor materiale și 
energetice pe unitatea de produs — 
direcție importantă, fără îndoială, dar 
nu singura. Valorificarea superioară 
înseamnă, totodată, utilizarea cu 
maximum de randament a fondurilor 
fixe din dotare și sporirea capacității 
de producție pe seama unui efort 
investițional minim. în fond, costul 
producției include și amortizarea — 
uneori cu o pondere ridicată!—iar 
realizarea unor produse competitive 
presupune reducerea la minimum a 
tuturor elementelor costului de pro
ducție. Dar ce trebuie făcut, concret, 
pentru valorificarea optimă a fondu
rilor fixe 7 Iată întrebarea de la care 
a pornit ancheta noastră, realizată la 
întreprinderea „Electromotor" Ti
mișoara, unitate în care, an de an, 
producția-marfă la 1 000 lei fonduri 
fixe — la valoarea rămasă — se si
tuează peste 3 500 lei.

Cind pășești pragul oricăreia din 
secțiile de producție ale întreprinde
rii ai. in primul moment, senzația că 
te afli intr-un... depozit de utilaje 
— atît este de mic spațiul dintre ma
șini. în următoarea clipă îți răsare 
în minte o întrebare : se poate lucra 
aici 7 încet-incet, trecînd de la un 
loc de muncă la altul, te convingi nil 
numai că se poate lucra, dar activi
tatea este astfel organizată incit fie
care muncitor să poată obține maxi
mum de rezultate, cu minimum de 
efort. într-adevăr, distanțele mici 
înlesnesc poliservirea (gradul ridi
cat de mecanizare și automatizare a 
operațiilor permite ca un muncitor 
să lucreze la două sau la trei ma
șini). iar trecerea pieselor și ă semi
fabricatelor de la un loc de muncă la 
altul se realizează rapid și ușor. Pro
dusele finite — motoare electrice de 
diferite tipuri și dimensiuni — 
circulă suspendate, pe conveiere, iar 
șpanul este colectat cu ajutorul unor 
benzi transportoare situate sub po
dea. Totul a fost gîndit pentru va
lorificarea maximă a spațiului, con
comitent cu optimizarea condițiilor 
de muncă, iar rezultatul atins — 
exprimat sintetic printr-o valoare a 
producției-marfă de peste 31 000 lei 
anual pe un metru pătrat de supra
față construită — atestă un efort or
ganizatoric sistematic și consecvent.

Efectul acestei situații se regăsește, 
evident, și in costurile de producție : 
avînd o pondere a clădirilor și con
strucțiilor de numai 12 la sută in to
talul fondurilor fixe, amortizarea a- 
cestei grupe reprezintă abia 0,50 lei 
la 1 000 lei producție-marfă. Și ast
fel este creată o primă premisă a 
unei valorificări eficiente a fonduri

lor fixe. Nu și singura. Un rol esen
țial îl joacă activitatea de autoutilare 
— bine concepută și temeinic dusă 
la îndeplinire.

„Tot timpul am urmărit ca utilaje
le realizate prin autodotare să aibă 
un cost cît mai mic — ne spune ing. 
Dorin Goția, directorul întreprinderii, 
în felul acesta, nu numai că reușim 
să sporim capacitatea de producție 
cu un efort investițional redus, dar 
menținem și cheltuielile de amortiza
re la un nivel scăzut, ceea ce con
tribuie la competitivitatea produselor 
realizate la noi".

Se pornește de la proiecte realizate 
de atelierul specializat din unitate, 
în funcție de nevoile concrete, ținind 
seama de toate „datele problemei", 
inclusiv suprafața afectată, în flux, 
noului utilaj. Apoi devizul de exe
cuție este „comprimat" pină la nive
lul minim posibil, cu concursul pro- 
iectanților, al tehnologilor, al econo
miștilor șl, nu în ultimul rind, al... 
calculatorului electronic, chemat să

La „Electromotor" 
Timișoara

propună și să analizeze mal multe 
variante în vederea alegerii celei 
optime. Iată explicația faptului că 
mașinile șl agregatele sint realizate 
prin autodotare la prețuri de citeva 
ori mai mici decit cele solicitate de 
aiți producători din țară sau din 
străinătate ; citeva exemple sînt edi
ficatoare in acest sens :
• o mașină de confecționat bobine 

realizată de „Electromotor" costă 650 
mii lei ; in alte întreprinderi de pro
fil din țară costul este între 1—1,5 
milioane Iei ;
• pentru un agregat de găurit și 

filetat, devizul calculat de o între
prindere specializată din țară repre
zintă 6,7 milioane lei ; realizată prin 
autodotare, mașina nu a costat decit 
3 milioane lei ;
• prețul unei mașini care reali

zează pachete statorice, produsă prin 
autodotare, este de 4—5 ori mai mic 
decit al unui agregat similar obținut 
din import pe relația devize conver
tibile.

Iar influența de ansamblu a acti
vității de autoutilare asupra costuri
lor de producție — prin intermediul 
amortizării — este remarcabilă, dacă 
ne gindim că marea majoritate a uti
lajelor specifice producției întreprin
derii au fost realizate prin forțe pro
prii. Dincolo insă de avantajele in
contestabile pe care le demonstrează 
autoutilarea la „Electromotor", ca de 
altfel și în numeroase alte întreprin
deri. de meritele deosebite ale colec
tivelor care realizează aceste perfor
manțe, persistă o nedumerire : de ce 
se ajunge Ia situația ca întreprinderi 
din diferite ramuri de activitate să-și 
realizeze cu forțe proprii utilajele de 
care au nevoie la costuri mult mai 
mici decit cele la care ajung unită
țile specializate în producerea res
pectivelor utilaje, deci care sint do
tate cu aparatură adecvată și dispun 
de tehnologii de mare randament 
și de forță de muncă bine calificată?

Este vorba „doar" despre anomalii 
de preț, ori situația reflectă un con
sum exagerat de resurse, un nivel 
mai scăzut al productivității muncii 
tocmai acolo unde acestea ar fi tre
buit să se situeze la un nivel mal 
bun 7 Este o temă pe care o supunem 
spre analiză Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini și organelor 
centrale de resort.

Dar să revenim la „Electromotor". 
O a treia direcție de acțiune pentru 
minimizarea cheltuielilor cu amorti
zarea în costul producției este legată 
de revalorificarea unora din utilajele 
destinate casării, după ce acestea 
și-au îndeplinit durata de serviciu 
normată ; este vorba, de regulă, de 
transformarea unei mașini universale 
într-un agregat monofuncțional, care 
satisface exact o anumită operație 
tehnologică. Așa bunăoară, în secția 
de micromotbare, un strung universal 
destinat casării a fost transformat în 
agregat pentru prelucrarea simul
tană a umerilor carcasei. Pe această 
cale, printr-o cheltuială minimă s-a 
asigurat un spor de precizie — mai 
exact spus, un spor de concentrici- 
tate — în prelucrare, concomitent cu 
creșterea apreciabilă a productivită
ții muncii. „Sigur, ar fi mai comod 
pentru noi să casăm utilajele'care 
și-au îndeplinit termenul de func
ționare și să cumpărăm altele noi, ne 
spune directorul întreprinderii. Une
ori însă se dovedește mai eficient 
să adaptăm mașinile vechi pentru o 
anumită operație, unde înregistrăm 
un loc îngust. în aceste împrejurări, 
mai asudă frunțile specialiștilor 
noștri pînă este găsită soluția cea 
mai bună. Dar noi zicem că merită!".

într-adevăr ! Merită să cauți acele 
soluții tehnice care conduc la o efi
ciență economică maximă, merită cu 
prisosință să urmezi o strategie 
coerentă de creștere a competitivită
ții, vizind reducerea la minimum a 
tuturor elementelor care formează 
costul producției, concomitent cu per
fecționarea neintreruptă a produse
lor realizate. Pentru că, trebuie să 
precizăm : la întreprinderea timișo
reană, reducerea cheltuielilor cu 
amortizarea se realizează concomitent 
cu ridicarea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor și a productivi
tății muncii. Astfel, comparind pro
dusele unor firme de prestigiu — 
precum AEG ori SIEMENS — cu 
cele ale „Electromotorului", vom 
observa similitudinea principalilor 
parametri și chiar superioritatea, în 
anumite privințe, a motoarelor româ
nești.

Cit privește productivitatea muncii, 
aceasta a sporit an de an, ajungînd 
la circa 40(i mii le! anual. în acest 
fel se infirmă opinia — destul de 
răspîndită printre specialiști — po
trivit căreia realizarea unei valori 
mari a producției la 1 000 lei fonduri 
fixe ar conduce la scăderea produc
tivității muncii. Rezultatele unității 
timișorene dovedesc cu claritate că, 
printr-o strategie adecvată, prin va
lorificarea potențialului creator al 
colectivului, se pot armoniza ambii 
indicatori ai eficienței, ai bunei gos
podăriri.

Euqen RAD’TESCU

Există condiții pentru 
o recoltă bună de

a realiza 
furaje Invențiile

Iașiul este unul din județele țării 
cu o puternică dezvoltare a zooteh
niei, acest sector reprezentînd acum 
52 la sută din valoarea totală a pro
ducției globale agricole. în vederea 
obținerii unor producții zootehnice 
sporite în acest an, o atenție deose
bită se acordă înfăptuirii programu
lui de îmbunătățire și exploatare a 
pajiștilor, respectiv, asigurării bazei 
furajere corespunzătoare. A început 
chiar să se contureze o experiență 
pozitivă, care este extinsă tot mai 
mult în ultimii ani. Astfel, in fiecare 
ah se realizează aici lucrări com
plexe pentru regenerarea covoru
lui ierbos, în acest an efectuin- 
du-se astfel de lucrări pe 25 000 hec
tare. Important este faptul că in 
această acțiune s-a insistat și se in
sistă pentru îmbunătățirea compozi
ției floristice, prin insămințarea cu 
trifoliene a unei suprafețe de pină la 
5 000 hectare anual, fapt ce conduce 
la creșterea cantităților de proteină 
pe unitatea de suprafață, ridicindu-se 
astfel calitatea furajelor. Concomi
tent, se aplică și un larg program de 
fertilizare a pășunilor, care cuprinde 
în acest an 60 000 hectare, din care 
pe primele șase luni s-au și fertili
zat 45 000 hectare. Accentul se pune 
pe fertilizarea cu gunoi de grajd și 
prin tirlire în timpul pășunatului. în 
cadrul acțiunii de îmbunătățire a pa
jiștilor se înscrie și măsura de pro
tejare a pășunilor. în acest sens, au 
fost inchiriate de la inspectoratul 
silvic circa 20 000 hectare, pe care se 
realizează primul pășunat chiar la 
sfirșitul lunii, ceea ce face posibil ca 
pășunile propriu-zise să fie folosite 
începind cu luna mai, avînd ex
tindere pășunatul rațional pe pos- 
tăți optime, fapt ce asigură creșterea 
prin rotație. după 24 zile, a pro
ducției ierboase pe fiecare parcelă și 
aplicarea, totodată, a unei tirliri 
complete. în acest fel, finețele sint 
lăsate să se dezvolte normal, in ve
derea asigurării finurilor pentru 
iarnă. Zone bogate in pășuni, cărora 
li se aplică larg acest regim de îm
bunătățire, se găsesc in consiliile 
agroindustriale Valea Seacă. Tîrgu 
Frumos. Podu Iloaiei, Țibănești, Ră- 
ducăneni și altele.

Cantitățile necesare de furaje pen
tru perioada de stabulație se asigură 
însă de pe suprafețele cu finețe, pre
cum și de pe cele cultivate cu nu
trețuri in ogor propriu. De aseme
nea, se cultivă plantele anuale de 
fin și masă verde, între care borcea- 
gurile și porumbul masă verde, cu 
deosebire in cultură dublă, plante 
care însumează 36 000 hectare pe an- 
«amblul județului. Potrivit progra

mului stabilit, de pe suprafețele de 
finețe și de pe cele cultivate cu 
furaje, precum și din folosirea gro
sierelor îmbunătățite din punct de 
vedere al digestibilității, urmează să 
se obțină în acest an 184 900 tone 
finuri, 540 600 tone suculente. 207 200 
tone grosiere. Pentru recoltarea tu
turor acestor suprafețe în perioadele 
stabilite, trustul S.M.A. a organizat

în județul lași — 
preocupări, inițiative, 

acțiuni pentru strîngerea 
și depozitarea unor 

cantități mari de nutrețuri

formații complexe de mecanizare, 
dotate cu seturile de mașini nece
sare. Apoi, in toate unitățile zooteh
nice se insistă pentru îmbunătățirea 
preparării furajelor grosiere, tocin- 
du-le și măcinindu-le, apoi ameste- 
cindu-le cu suculente.

Datorită insă și faptului că in a- 
ceastă vară au căzut ploi abundente, 
iar pe cimp se află cantități mari de 
nutrețuri, acum, în perioada de re
coltare, se acordă o mare atenție re
coltării acestora, atît manual, cit și 
mecanic. Astfel, s-au format echipe 
de cosași in fiecare unitate agricolă, 
echipe de adunat finul și care și il 
transportă cu atelajele în depozitele 
de furaje. Experiență bună in efec
tuarea acestor lucrări se întilnește la

BISTRIȚA-NĂSĂUD :
Producție fizică suplimentară

Oamenii muncii din industria 
județului Bistrița-Năsăud acțio
nează cu consecvență pentru 
transpunerea in practică a progra
melor de organizare și moderniza
re a producției, utilizarea mai 
bună a capacităților de producție 
și a timpului de lucru, creșterea 
eficienței economice. De la incepu- 
tul anului și pînă acum s-au reali
zat, peste plan. 5 105 tone oțel be
ton, 538 tone conductori din oțel- 
aluminiu pentru linii aeriene de 
înaltă tensiune, produse de meca
nică fină in valoare de peste 10 
milioane lei. 1 156 tone sîrmă zin- 
câtă, 77 000 mp plăci aglomerate 

C.A.P. Vinători-Iași. Lunca-Paș- 
cani. Tirgu Frumos. Țibănești, 
Podu Iloaiei și în alte părți. Pe an
samblul județului. încă de la data 
de 20 iunie, s-a terminat prima coa
să la trifoliene, realizindu-se 
187 200 tone masă verde. De aseme
nea, a început coasa a doua, care se 
preconizează să se incheie in urmă
toarele citeva zile. Fapt este că pină 
la această dată s-au și depozitat 
din programul pe lunile iunie-iulie 
peste 45 000 tone fînuri, din 78 080 
tone planificate, precum și 25 000 
tone suculente, la acest ultim sorti
ment realizîndu-se deja întregul plan 
pe perioada iunie-iulie,

Sint multe unități, și ne-am refe
ri la cooperativele agricole din 
Hărmănești, Popricani, Hălăucești, 
Butea, Românești, Bivolari, Vînători, 
precum și la asociațiile zootehnice 
Gropnița. Belcești, Tril'ești. Rediu, 
Foouri, Răducăneni. Popești, Țibă
nești, Lespezi și Pașcani, care au 
înregistrat depășiri la depozitarea 
finului față de planul perioadei. Dar 
preocuparea principală este de a se 
realiza pretutindeni planul integral 
de recoltare și depozitare a furaje
lor. indicația fiind de a se strînge 
orice sursă de ierburi. în tot cursul 
perioadei de vară-toamnă.

Se poate spune deci că sint asi
gurate toate condițiile ca programul 
de depozitare a furajelor pentru 
perioada de stabulație să fie nu nu
mai realizat, ci și depășit.

Horea CEAUȘESCU 
Manole CORCACî 
corespondentul „Scir^teii"

din lemn, precum și alte însem
nate cantități de cupru in concen
trate, zaolin preparat, cabluri de 
semnalizare și control, produse ale 
industriei electrotehnice, prefabri
cate și panouri mari din beton ar
mat, materiale și elemente din 
mase plastice, confecții textile și 
altele. Cu rezultate deosebite în 
cadrul întrecerii socialiste se în
scriu muncitorii și specialiștii de 
la Combinatul de prelucrare a lem
nului. întreprinderea de materiale 
de construcții. Filatura de lină 
pieptănată și întreprinderea de 
textile nețesute. (Gheorghe Cri- 
șan).

Să învățăm de la cei mai buni, să 
preluăm și să generalizăm rapid tot 
ceea ce este mai eficient și mai va
loros in domeniul științei și teh
nologiei 1 — iată deviza sub care 
am putea spune că s-a desfășurat, 
zilele trecute, la Tîrgoviște o veri
tabilă ,„gală“ a invențiilor și inova
țiilor, ' o manifestare menită să 
propulseze spre sectoarele fierbinți 
ale producției peste 1 400 de soluții 
tehnice și tehnologice absolut noi, 
rod al gindirii și creației originale 
născute in zeci de întreprinderi și 
unități de cercetare științifică și in
ginerie tehnologică din țară. Orga
nizată de Comitetul județean Dîm
bovița al P.C.R., cu sprijinul nemij
locit al consiliului județean al sin
dicatelor, al- Consiliului Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor și al 
ministerelor economice, manifesta
rea cu tema „Promovarea, aplicarea 
fi generalizarea creației științifice și 
tehnice originale" este încă o dova
dă a utilității și, mai ales, a eficien
ței acțiunilor de acest gen inițiate 
de Oficiul de Stat pentru Invenții 
și Mărci în multe județe ale țării.

— Asemenea expoziții de inven- 
tică. după cum ne-a precizat ing. 
Vaslle Geombazu, șef de sector in 
cadrul O.S.I.M.-ului, au drept scop 
stimularea creației științifice și teh
nice, cunoașterea nemijlocită a pa
trimoniului de invenții și inovații 
al țării, aflat sub jurisdicția 
O.S.I.M., dar mai cu seamă ma
terializarea și generalizarea amplă 
și rapidă în producție a fon
dului valoros de invenții și inovații. 
S-a urmărit ca și la Tîrgoviște. așa 
cum s-a procedat la toate expoziții
le de acest gen, să fie cuprinse 
acele elemente de creativitate tehni
că și științifică menite să facă obiec
tul interesului imediat al specialiș
tilor din zona geografică respectivă.

Din acest punct de vedere, scopul 
urmărit a fost atins. Se constată, 
astfel, la unitățile industriei dîmbo- 
vițene o tendință legitimă de proli
ferare a unor invenții și inovații 
prezentate cu acest prilej în propriul 
lor beneficiu. în acest sens, se a- 
preciază că multe din elementele 
de noutate pe care le-a prezentat 
expoziția vor fi preluate, fie în mod 
direct, fie ca bază de plecare pentru 
perfecționări tehnice ulterioare, de 
unitățile economice din județ. Refe
ritor la acest aspect, iată ce ne-a 
spus tovarășul Gheorghe Popa, pre
ședintele comisiei economice a con
siliului județean al sindicatelor : 
„Introducerea și generalizarea cu 
operativitate a unui număr cît mai

și inovațiile — larg cunoscute, 
grabnic generalizate
mare de soluții tehnice, și tehnologi
ce prezentate aici constituie pentru 
toate unitățile economice ale județu
lui un prilej deosebit de favorabil 
de a-și completa și imbogăți — așa 
cum ne cere conducerea partidului 
— propriile programe de organizare 
și modernizare tehnologică. Cu alte 
cuvinte, specialiștii d'imbovițeni au- 
găsit in această manifestare o carte 
deschisă spre noul autentic și va
loros, fiind selectate peste 640 de 
invenții și inovații ce urmează în 
curind să fie aplicate și generali
zate în multe întreprinderi ale jude
țului. Această acțiune reprezintă, 
totodată, și un binevenit prilej de 
a analiza modul cum se desfășoară 
activitatea de invenții și inovații în 
unitățile județului, care, trebuie să 

însemnări pe marginea unei manifestări a creației 
științifice și tehnice originale din Tîrgoviște

recunoaștem, nu se situează încă la 
nivelul cerut — indicele de creativi
tate se situează sub nivelul mediei 
pe țară — deși dispunem de un 
mare număr de cadre tehnico-ingi- 
nerești. Tot cu această ocazie a fost 
analizat și modul in care unitățile 
din județ acționează pentru asimi
larea și generalizarea progreselor 

științifice și tehnologice, înscriindu-se 
astfel pe linia cerințelor subliniate 
in repetate rînduri de conducerea 
partidului cu privire la afirmarea 
pe scară largă a revoluției tehnico- 
științifice in toate domeniile. Și în 
acest domeniu se constată că . avem 
încă suficiente rezerve".

Manifestarea tehnico-știlnțifică de 
la Tîrgoviște, organizată și în a- 
ceastă perspectivă, a relevat, în bună 
parte, potențialul tehnic și creativ 
ridicat de care dispune județul. Iată 
numai citeva exemple :
• întreprinderea de utilaj petro

lier. unitate bine cunoscută în țară 
și in străinătate, prezintă 26 de in
venții și inovații. „Cea mai mare 
parte dintre acestea, ne spune ing. 
Alexandrescu Grigore — responsa
bilul cabinetului tehnic — sînt ge
neralizate. De exemplu, mașina hi
draulică de expandat tablă, a cărei 
eficiență economică constă intr-un 
coeficient de utilizare a metalului 
de sută la sută, este deja preluată 
de mal multe unități industriale, iar 
altele și-au manifestat interesul față 
de ea cu prilejul acestei expoziții. 

O situație similară întîlnim și în ca
zul altor invenții și inovații, cum 
ar fi tehnologia de placare cu ma
terial dur a elementelor de opturare 
a armăturilor, preluată deja spre ge
neralizare de toți producătorii de 
armături industriale din țară. Fe dc 
altă parte, valoarea de excepție a 
unor invenții și inovații prezentate 
cu acest prilej de alte unități eco
nomice a scos în evidentă existenta 
unor puternice școli de creație. 
Multe dintre soluțiile tehnice va
loroase expuse aici ne interesează 
în mod cu totul deosebit. M-aș 
referi doar la cele prezentate de în
treprinderea „1 Mai" Ploiești, prin-' 
tre care tehnologia de placare prin 
brazare a bucșelor metalice, precum 
și mașinile și agregatele pentru pre

lucrat tremele pompelor de noroi, 
carcasele, troliile de foraj, redac
toarele etc. Prezența la această ma
nifestare a însemnat un prețios 
schimb de experiență, o perfecționa
re profesională la cel mai Înalt ni
vel, o temeinică și profundă docu
mentare de specialitate".

• întreprinderea de strunguri 
„SARO" din Tîrgoviște a fost prezen
tă la această manifestare de creati
vitate tehnică și științifică cu 55 de 
invenții și inovații. Apreciată nu 
numai din punct de vedere cantita
tiv, dar mai cu seamă calitativ, am 
putea spune că este una dintre pre
zențele cele mai prestigioase. Ingi
nerul Valentin Negritu, el insuși un 
neobosit inventator, ne-a precizat că 
ceea ce 8-a prezentat aici sînt 
creațiile cele mai recente, de „ulti
mă oră", numărul creațiilor tehnice 
originale ale întreprinderii fiind 
mult mai mare. „La noi, ne-a spus 
interlocutorul, regula este ca inven
țiile și inovațiile să fie lansate in 
fabricație concomitent cu înregis
trarea lor la O.S.I.M, De ce 7 Sîn- 
tem conștienți de realitatea că noul 
științific și tehnologic are o exis
tență cvasiefemeră. Știm că ceea ce 
facem azi, aproape sigur nu mai 
corespunde anilor ’90. Și este firesc 
să fie așa, aceasta Inscriindu-se în 
complexul proces dialectic al mișcă
rii Ideilor, al înnoirii".

Notăm doar citeva din invențiile șl 
inovațiile cu marca „SARO“-Tîrgo-

\
viște. între ele distingem linia de 
fabricație a racordurilor speciale și 
a sapelor de foraj, care poate fi a- 
plicată și generalizată în toate în
treprinderile constructoare de echi
pamente de foraj. Numai o singură 
linie de acest gen aduce utilizatoru
lui o eficiență economică de mini
mum 10 milioane lei pe an. Atrage 
apoi atenția tehnologia de refulare, 
pe mașini de forjat orizontal, a pie
selor de tip ax cu flanșă. Eficienta 
economică, rezultată numai din eco
nomia de metal, este evaluată la 15 
milioane lei pe an. Șl tot pe linia 
economisirii metalului, îndeosebi a 
neferoaselor, a înlocuirii cu alte ma
teriale, menționăm tehnologiile me
nite să utilizeze bazaltul sinterizat 
finisat și poliesterii armați cu fibră 
de sticlă. In acest din urmă caz, de 
pildă, specialiștii de la „SARO" au 
găsit soluția de a înlocui complet 
aluminiul turnat ce intră în compo
nența strungurilor paralele. Proce
deul poate fi aplicat și generalizat 
însă in toate unitățile unde se utili
zează aluminiu turnat și chiar fonta.

Firește, șirul exemplelor ar putea 
continua dacă avem în vedere că 
județul Dîmbovița a fost prezent la 
această expoziție a noutăților tehni
ce și tehnologice cu 145 de invenții 
și inovații, de la 14 unități economi
ce. acumulînd 24 din cele 105 premii 
acordate.

Alături de expoziția, de invenții și 
inovații, care a oferit o cuprinză
toare și edificatoare imagine asupra 
activității de creație tehnică la nivel 
național, manifestarea a mai inclus 
consfătuiri cu prezentarea de inven
ții și inovații de către autori, în ca
drul mai multor secțiuni de lucru, 
precum și dezbateri și mese rotun
de organizate în unități economice 
din județ, cu participarea unor spe
cialiști din domeniul științei, tehni
cii șl învățămîntului.

Prestigios și util colocviu al gîn- 
dirii și creației, manifestarea „Pro
movarea, aplicarea și generalizarea 
creațiilor științifice și tehnice origi
nale" desfășurată la Tîrgoviște — 
sub egida Festivalului național 
„Cîntarea României" — a constituit, 
în datele sale esențiale, o reușită 
inițiativă organizatorică pe drumul 
afirmării unei calități noi, superioa
re în economie, prin stimularea de
plină și la cote de eficientă ridicate 
a creativității tehnico-științifice. con
diție indispensabilă a perfecționării 
și modernizării activității productive.

Vlaicu RADU
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Tovarășului NELSON MANDELA
Cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani vă transmitem cele mai calde 

felicitări, împreună cu aprecierea noastră deosebită pentru îndelungata și 
neînfricata dumneavoastră luptă împotriva regimului de apartheid, pentru 
împlinirea idealurilor de libertate, egalitate și dreptate socială ale populației 
majoritare din Africa de Sud.

Opinia publică din țara noastră cere cu. hotărîre punerea dumnea
voastră în .libertate necondiționată, precum și a tuturor militanților întem
nițați pentru lupta lor antirasistă.

Folosim și acest prilej pentru a reafirma solidaritatea fermă a Parti
dului Comunist Român, a întregului nostru popor cu lupta consecventă a 
Congresului Național African pentru unirea tuturor forțelor patriotice na
ționale împotriva politicii de apartheid și asuprire rasială, pentru realizarea 
de profunde transformări în viața politică și socială a țării, în direcția 
dezvoltării independente și democratice pe calea progresului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

I T

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în zilele de 15 și 16 iulie 1988 la 
Tribunalul municipiului București a 
fost judecat procesul persoanelor im
plicate în încheierea și executarea 
ilegală a unor contracte cu firma 
„Kimika“-Liechtenstein, pentru de
pozitarea in Portul Liber Sulina a 
unor reziduuri chimice și petrochi
mice, precurh 
valorificare 
duse.

Completul 
dezbaterilor 
inculpații Weinstein Hugo, în calita
te de reprezentant al firmei „Kimi- 
ka“-Liechtenstein, Micu Mihai,. Gă
vănescu Dumitru și Nistor Silviu, în 
calitate de foști conducători ai Ad
ministrației Portului Liber Sulina, 
precum și Popescu Virgil, Țețu Ioan 
și Rupedeal Ion, în calitate de foști 
conducători ai întreprinderii de Co
merț Exterior „Chimica“-București, 
se fac vinovați de grave abuzuri și 
ilegalități în urma cărora au fost in
troduse în țară și depozitate peste 
4 000 tone reziduuri chimice și pe
trochimice, fără avizul Consiliului 
Național pentru Protecția Mediului 
înconjurător, reziduuri care, în 
cursul cercetărilor, s-au dovedit a fi 
deosebit de periculoase pentru sănă
tatea populației și pentru mediul în
conjurător. '

De asemenea, instanța a constatat 
că Weinstein Hugo a primit de la 
firma străină o importantă sumă în 
valută pentru încheierea contractelor 
și pentru a încerca să transmită une
le cantități din aceste reziduuri to
xice la diverși beneficiari interni.

în cursul dezbaterilor judiciare a 
rezultat că inculpații. abdicînd de la 
răspunderile ce le reveneau în.func
țiile pe care le-au îndeplinit, au 
comis fapte deosebit de grave prin

și pentru încercarea de 
în tară a acestor pro-

de judecată, în urma 
judiciare, a stabilit că

încălcarea flagrantă a normelor le
gale care interzic introducerea în 
țară a mărfurilor periculoase sau 
vătămătoare, ceea ce a fost de natură 
să pună în pericol sănătatea 
și mediul înconjurător.

în cadrul procesului s-a 
că prin intervenția fermă 
cientă a organelor de stat 
preîritîmpinate consecințele negative 
ce s-ar fi putut produce ca urmare 
a faptelor abuzive și a ilegalităților 
săvîrșite de inculpați.

în raport cu gravitatea faptelor 
săvîrșite, cu pericolul pe care aces
tea l-au prezentat, prin sentința pe
nală nr. 103 din 16 iulie 1988. Tribu
nalul municipiului București a pro
nunțat următoarele condamnări :

— Weinstein Hugo, fost reprezen
tant al firmei „Kimika“-Liechten- 
stein, la 18 ani închisoare ;

— Micu Mihai, fost director al 
Administrației Portului Liber Su- 
lina, la 13 ani închisoare ;

— Găvănescu Dumitru, fost con- 
tabil-șef al Administrației Portului 
Liber Sulina, la 11 ani închisoare ;

— Popescu Virgil, fost director co
ordonator al întreprinderii de Co
merț Exterior „Chimica" București, 
la 14 ani închisoare ;

— Țețu loan, fost director adjunct 
la întreprinderea de Comerț Exte
rior „Chimica" București, la 12 ani 
închisoare ;

— Rupedeal Ion, fost contabil-șef 
al întreprinderii de Comerț Exterior 
„Chimica" București, la 12 ani 
chisoare ;

— Nistor Silviu, fost director 
Administrației Portului Liber 
lina, la 11 ani închisoare.

împotriva hotărîrii de condamnare 
inculpații au dreptul, potrivit legii, 
să declare recurs.

publică
stabilit 
și efi- 

au fost

Iranul acceptă rezoluția 598 a Consiliului de Securitate 
privind încetarea focului In conflictul iraniano-irakian

Apel la intensificarea 
luptei împotriva 

apartheidului
LUSAKA 18 (Agerpres). — Secre

tarul general al Congresului Național 
African, Alfred Nzo, a cerut — în- 
tr-un interviu publicat de presa 
zambiană — eliberarea tuturor pri
zonierilor politici aflați în închisorile 
regimului rasist sud-africah, între 
care Nelson Mandela, aflat in tem
niță de peste 25 de ani. Pentru ca 
acest lucru să se realizeze, a spus 
el, sînt necesare eforturi sporite la 
scară internațională.

Secretarul general al A.N.C. a de
nunțat arestările și represiunile la 
care recurg autoritățile rasiste de Ia 
Pretoria și a cerut intensificarea 
luptei pentru eliminarea acestui sis
tem politic anacronic.

TEHERAN 18 (Agerpres). — Re
publica Islamică Iran a anunțat ofi
cial că acceptă rezoluția 598 a Con
siliului de Securitate — privind 
încetarea focului în conflictul ira- 
kiano-iranian — informează agen
ția iraniană I.R.N.A. în legătură cu 
aceasta președintele Republicii Isla
mice Iran, Seyyed Aii Khamenei, a 
adresat o scrisoare secretarului ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar. După ce arată că războiul 
a dobîndit în prezent dimensiuni 
fără precedent, antrenînd alte țări, 
că asasinarea a 290 de persoane 
nevinovate, provocată prin distru
gerea unui avion de pasageri al 
Republicii Islamice Iran de către o 
navă de război americană, în Golf, 
reprezintă o dovadă clară a acestei 
afirmații, în scrisoare se spune : „în 
aceste condiții, eforturile Excelenței 
Voastre pentru aplicarea rezoluției 
598 sînt de o deosebită importanță.

Republica Islamică Iran v-a acordat 
întotdeauna ajutorul și sprijinul său 
pentru a atinge acest obiectiv. In 
acest context, am hotărît să decla
răm oficial că Republica Islamică 
Iran acceptă rezoluția 598 a Consi
liului de Securitate, datorită impor
tantei pe care ea o acordă salvgar
dării vieților omenești, asigurării 
dreptății, păcii și securității regio
nale și internaționale".

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U., 
convocat de președintele său, Paulo 
Noguiera Batista, a început o ședin
ță de consultări de urgență, pentru 
a analiza situația după acceptarea 
de către Iran a rezoluției 598 a Con
siliului.

Consultările au fost organizate 
la cererea secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
care a primit scrisoarea președin
telui iranian.

fost deosebit de impresionat de mesajul de felicitări și urări......______ ___ _ _____  . _ . I pe
binevoit a mi-1 adresa cu ocazia celei de-a 59-a aniversări a zilei 

„ „„ naștere.
în această împrejurare fericită, îmi este foarte plăcut să vă exprim

Am 
care ați 
mele de
sîncere mulțumiri și să transmit urări de fericire și sănătate, de progres 
prosperitate poporului român.

Vă rog să primiți asigurarea deosebitei mele considerațiuni.
HASSAN AL ll-LEA

Regele Marocului

SUCEAVA : înnoirea și modernizarea producției
Oamenii muncii de la întreprin

derea de mașini-unelte din Su
ceava acționează cu bune rezulta
te pentru înnoirea și modernizarea 
producției. Ei au executat utilaje 
de un nivel tehnic ridicat, com
petitive pe piața externă, ceea ce 
a făcut ca planul la export pe 
primul semestru al anului să fie 
depășit cu 
altfel, 
ducției va ajunge în acest an la 
57 la sută. Realizarea unor pro
duse noi, de calitate superioară,

BRAȘOV : Apartamente mai multe, confortabile
Pe șantierele de locuințe din ju

dețul Brașov s-a desfășurat, în 
cursul primei jumătăți a anului, o 
activitate intensă, care s-a concre
tizat în depășirea sarcinii de plan 
cu peste 300 apartamente. în actua
lul cincinal, în municipiul Brașov 
și în celelalte centre urbane și ru
rale s-au dat în folosință, de la în
ceputul anului 1986, mai bine de

16 milioane lei. De 
gradul de înnoire a pro-

tot mai solicitate de partenerii de 
peste hotare, a fost posibilă și da
torită faptului că în unitate pro
cesul de modernizare a producției 
se află în centrul preocupărilor 
colectivului. Intre realizările de
osebite pe această linie se numără 
centrul de prelucrare, destinat uzi- 
nării pieselor tip carcasă. Pe lingă 
sporul obținut în totalitate pe sea
ma creșterii productivității mun
cii. se îmbunătățește considerabil 
calitatea produselor. (Sava Be- 
jinariu).

7 550 apartamente. Demn de relevat 
este și faptul că cele mai multe 
dintre apartamente s-au executat 
în noile cartiere și ansambluri de 
locuințe. La ora actuală se mai 
află în diferite stadii de execuție 
alte 2 462 apartamente. Noile lo
cuințe au un grad superior de con
fort și un finisaj superior. (Nicolae 
Mocanii).

PLOIEȘTI : Producție suplimentară 

cu cheltuieli reduse

în-

al 
Su-

Manifestări ale mișcărilor pacifiste 
din țările bazinului Mării Baltice
HELSINKI 18 (Agerpres). — în 

insulele Aland, din apropierea coas
telor Finlandei, s-au încheiat ma
nifestările organizate In cadrul Ta
berei internaționale a păcii, la care 
au luat parte reprezentanți ai di
verselor mișcări și organizații paci
fiste și antirăzboinice din țările ba
zinului Mării Baltice, ca și din o 
serie de alte state ale lumii. Parti- 
cipanții s-au pronunțat pentru în
cetarea imediată a cursei înarmări

lor, în primul rînd a înarmărilor 
nucleare, pentru utilizarea fonduri
lor astfel eliberate pentru dezvol
tare și progres social. S-a cerut, 
totodată, să se treacă în cel mai 
scurt timp la măsuri concrete de 
reducere a armamentelor conven
ționale, pentru întărirea securității 
și promovarea destinderii, pentru o 
lume a păcii și colaborării, în avan
tajul tuturor popoarelor.

MARAMUREȘ : Creșterea productivității muncii
Angajate în amplul proces de în

făptuire a programelor de orga
nizare și modernizare a producției, 
colectivele de oameni ai muncii din 
industria județului Maramureș au 
inițiat noi acțiuni 
punerea în viață a 
eficiență economică 
fel, în unitățile din 
maramureșean, în metalurgie, con
strucții de mașini, industria tex
tilă, confecții au fost modernizate 
o serie de fluxuri tehnologice, a 
crescut gradul de mecanizare a 
operațiilor de perforare în lucră
rile miniere și în abataje, s-a au
tomatizat procesul de măcinare a

pentru trans- 
măsurilor cu 
ridicată. Ast- 
bazinul minier

minereurilor în uzinele de prepa
rare. s-a robotizat procesul de su
dare a carcaselor de reductoare și 
tamburii de trolii, s-au reproiec- 
tat constructiv motoarele pneuma
tice în vederea înlocuirii de oțe
luri înalt aliate cu oțeluri uzuale, 
în total, in perioada care a tre
cut din acest an, in județul Ma
ramureș se aplică peste 450 de 
măsuri din programele de organi
zare și modernizare, care au con
dus la obținerea unui spor de pro
ducție în valoare de peste 350 
milioane lei, la creșterea produc
tivității muncii cu 3 la sută și re
ducerea cheltuielilor totale și ma
teriale. (Gheorghe Pârja).

Harnicul colectiv de muncă al 
binecunoscutei întreprinderi de 
stofe fine „Dorobanțul" Ploiești, 
distins recent cu înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste, este ho- 
tărit să obțină in acest an noi suc
cese de prestigiu în întrecerea so
cialistă. O preocupare sporită n- 
cordă cadrele tehnice, specialiștii, 
ceilalți oameni ai muncii din uni
tate aplicării prevederilor din pro
gramul de perfecționare a organi
zării și modernizare a proceselor de 
producție care vizează, cu precă-

dere, îmbunătățirea fluxurilor de 
fabricație, ridicarea calității pro
duselor și creșterea parametrilor 
tehnico-funcționali ai utilajelor și 
instalațiilor din dotare. Pină în 
prezent, au fost aplicate mai mult 
de jumătate din măsurile prevăzu
te. eficienta lor cohcretizîndu-se, 
între altele, intr-un 
producție marfă de 8,9 
lei, din care 5 milioane 
tru export, in condițiile 
cheltuielilor totale cu 6,4 
lei și a costurilor de producție cu 
5,1 milioane lei. (Ioan Marinescu).

spor de 
milioane 
lei pen- 
reducerii 
milioane

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 19 iulie, ora 20 — 22 iulie, 
ora 20. In țară ; Vremea va fi in ge
neral instabilă, cu înnorări mai ac-

o politică umanistă, ilustrată convingător
de noile majorări ale retribuțiilor și pensiilor

Recunoștința 
tinerei generații

Muncesc împreună cu alți mulți 
tineri, intr-o secție fruntașă a cu
noscutei întreprinderi mecanică fină 
din Capitală, citadelă a progresului 
tehnic, a noului. Cu toții am trăit o 
mare bucurie in momentul cind am 
aflat că vom beneficia de la 1 august 
1988 de o majorare substanțială a 
retribuției noastre. La noi. la me
canică fină, sîntem peste o mie de 
tineri, muncitori și specialiști, care 
vor beneficia de majorarea retribu
ției în prima și a doua etapă. Prac
tic, la abia un an de cind sînt anga
jat. eu voi beneficia de o retribuție 
tarifară de peste 2 000 de lei. Acest 
fapt, ce reflectă grija deosebită a 
conducerii partidului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pen
tru noi, tinăra generație, pentru ti
nerii muncitori care lucrăm in uzine
le patriei, ne determină să ne sporim 
eforturile, să muncim mai bine, să ne 
ridicăm permanent calificarea profe
sională.

întreprinderea noastră a obținut 
rezultate bune și pînă în prezent, pe 
primul semestru fiind îndepliniți și 
depășiți toți indicatorii de plan, în 
condițiile unui grad înalt de cali
tate al produselor, ceea ce face ca o 
mare parte din producția noastră să 
ia drumul exportului. înțelegem însă 
că față de condițiile minunate de 
viată și muncă care ni s-au creat și 
ni se. creează continuu, sîntem datori 
să muncim și mai bine, să asigurăm 
deplina funcționare a utilajelor, să 
economisim materia primă și energia 
electrică, să contribuim la reducerea 
costurilor, la creșterea continuă a 
eficienței producției noastre. Știm că 
de munca noastră depind rezultatele 
obținute, producția întreprinderii, iar 
de acestea — veniturile noastre. Noi
le majorări ale retribuțiilor sînt un 
stimulent, sînt un îndemn de a munci 
și mat bine decît pină acum, de a 
ne face datoria exemplar. în ceea ce 
ne privește, toți tinerii din secția 
noastră, ca și din întreaga întreprin
dere, sîntem hotăriți să răspundem 
prin noi fapte de muncă grijii parti
dului față de condițiile noastre de 
viață. Este angajamentul nostru entu
ziast, este expresia recunoștinței 
noastre.

Nicolae MIHALEA 
strungar, întreprinderea 
mecanică fină, București

Creșterea pensiei minime pentru limita
de vîrstă și vechime integrală

respectiv cu 22 la sută

1100 lei 
lunar

900 lei 
lunar

Un stimulent pentru rezultate
(Urmare din pag. I)

Lună de lună, am obținut retribu
ții bune și venitul nostru urmează 
să sporească și mai mult prin măsu
rile de profund umanism stabilite 
din inițiativa și sub directa îndrumare 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind 
majorarea retribuției personalului 
muncitor. înțelegem că asemenea 
măsuri, primite cu adîncă recunoș
tință și satisfacție de toți oamenii 
muncii din colectivul nostru, de
monstrează, încă o dată, fermitatea 
neabătută cu care partidul, secreta
rul său general urmăresc îmbună
tățirea continuă a condițiilor de 
muncă și de viață ale cetățenilor 
patriei, ridicarea nivelului de civi
lizație și bunăstare ale întregului 
popor. Folosesc acest prilej pentru 
a exprima din adincul sufletului, 
alături de ceilalți tineri, de ceilalți 
oameni ai muncii din întreprinderea 
noastră, bucuria și satisfacția față 
de această nouă acțiune de majora
re a veniturilor. Ea capătă și mai 
multă importanță dacă ținem seama 
că se aplică în condițiile menținerii 
aceluiași nivel al prețurilor bunuri
lor de consum și nu sînt in nici un

in muncă mereu mai bune
fel afectate nici chiriile, nici aloca
țiile de stat pentru copii.

Știm care e suportul bunăstării : 
creșterea in ritm înalt a economiei 
naționale, rezultatele bune obținute 
in actualul cincinal. Sîntem de aceea 
datori să consolidăm permanent a- 
ceastă temelie a vieții de astăzi, să 
muncim mai bine, să asigurăm o 
permanentă sporire a calității pro
ducției. Produsele noastre sînt cu
noscute și solicitate în 7 țări, iar 
exportul în primul semestru al anu
lui l-am realizat cu mult peste plan, 
depășind nivelul stabilit initial cu 
circa 14 la sută. Contribuind la reali
zarea exemplară a sarcinilor ce revin 
unității noastre prin fapte de muncă, 
prin creșterea ' competitivității pro
duselor, vrem să aducem un fierbin
te omagiu și să exprimăm aleasa 
gratitudine față de secretarul ge
neral al partidului pentru tot ceea 
ce se întreprinde pentru progresul 
și prosperitatea națiunii noastre so
cialiste.

Constantin PAVALUCA 
operator sticlar,
Fabrica de izolatoare electrice 
din sticlă, Botoșani

teatre
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român) : Seară de 
sonate. Sabina Coleașă — vioară, 
Cristea Zalu — pian — 19
• Opera Română (13 18 57, în foaier): 
Recital de canto — 18
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet 
și lumină) — 21
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*4 (13 13 00) : Gintă, ciocirlie 
— 18

• Teatrul „Nottara*4 (59 31 03, la Ex
poflora din parcul Herăstru) : Ano
timpul florilor (spectacol de muzică 
și poezie) — 18
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, sala 
Victoria) : Guliver in țara păpușilor 
— 10,30

cinema
• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
PACEA (17 30 85) — 13; 15; 17; 19, 
ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30

• Program de vacanță. Temerarii de 
la scara doi : PACEA — 9; 11
• Flăcări pe comori î VIITORUL» 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Să-ți vorbesc despre mine : GRI-
VIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Duminică in familie : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Misterele Bucureștilor : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20

Guvernul grec reafirmă hotărîrea de a înlătura 
armamentul nuclear amplasat pe teritoriul țării

ATENA 18 (Agerpres). — Poziția 
Greciei față de armamentul nuclear 
rămine neschimbată — a declarat la 
Atena purtătorul oficial de cuvint al 
guvernului elen. Premierul Andreas 
Papandreu a declarat in repetate 
rînduri că armamentul nuclear am
plasat pe teritoriul elen va fi înlă
turat — a spus purtătorul de cuvint. 
Numărul focoaselor nucleare ampla

sate în Grecia a fost deja redus 
substanțial, iar pină la finele acestui 
ăn vor fi evacuate rachetele de tip 
„Nyke". în ceea ce privește rache
tele de tip „Hawk", acestea sînt ra
chete antiaeriene obișnuite și nu s-a 
pus niciodată problema dotării lor 
cu focoase nucleare — a arătat pur
tătorul de cuvint al guvernului elen, 
citat de agenția T.A.S.S.

centuate ale cerului în nordul, cen
trul și estul țării, mai ales în prima 
parte a intervalului, și predominant 
frumoasă, cu cerul variabil în cele
lalte regiuni. Se vor semnala ploi lo
cale, care vor avea și caracter de 
averse, însoțite de descărcări electrice, 
mai ales în prima parte a interva
lului in nordul, centrul șl estul țării. 
In celelalte regiuni, aceste fenomene 
vor fi izolate. Cantitățile de apă pot 
depăși, izolat, 15 litri pe. metrul pă
trat in 24 de ore. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu unele inten
sificări din sector nordic in estul ță
rii. Temperaturile minime vor fi cu
prinse, în general, între 10 și ia gra-> 
de, iar cele, maxime intre 20 și 30 de 
grade, mai ridicate în sudul țârii. In 
București : Vremea va fi predominării 
frumoasă, cu cerul variabil, favorabil 
averselor de ploaie șl descărcărilor 
electrice, mai ales în prima parte a 
intervalului. Vîntul va sufla slab pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila intre 15 șl 18 grade, iar cele 
maxime între 28 și 31 de grade.

Necesitatea unor măsuri eficiente vizind stimularea 
progresului țărilor in curs de dezvoltare 

subliniată în dezbaterile sesiunii E.C.O.S.O.C.
GENEVA 18 (Agerpres). — La Pa

latul Națiunilor din Geneva s-au în
cheiat dezbaterile generale ale celei 
de-a două sesiuni din acest an a 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. (E.C.O.S.O.C.), care au prile
juit o examinare aprofundată a prin
cipalelor probleme economice și so
ciale ale lumii.

în cadrul dezbaterilor, majoritatea 
covârșitoare' â vorbitorilor, în spe
cial cei ai țărilor nealiniate, in curs 
de dezvoltare, s-au referit pe larg 
Ia marile dificultăți din economia și 
comerțul mondial, care afectează in 
special interesele țărilor sărace. 
Vorbitorii s-au pronunțat pentru in
tensificarea eforturilor, cu partici

parea activă a O.N.U., a E.C.O.S.O.C. 
și a altor organisme internaționale, 
vizind convenirea unor măsuri efi
ciente care să conducă la soluționa
rea echitabilă a problemelor exis
tente, la relansarea economiei mon
diale, la eliminarea subdezvoltării și 
decalajelor economice, la soluțio
narea problemei datoriilor externe și 
Ia instaurarea linei noi ordini eco
nomice.

în continuare, în cadrul sesiunii 
E.C.O.S.O.C.’ se va proceda la 
examinarea unor probleme concrete, 
de ordin economic și social, ale lu
mii contemporane, aflate pe agenda 
acestui organism.

Declarații în sprijinul 

convocării unei conferințe 

internaționale de pace 

în Orientul Mijlociu
TUNIS 18 (Agerpres). — Președin

tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, a reafirmat adeziu
nea O.E.P., a poporului palestinian 
față de ideea convocării unei confe
rințe internaționale de pace în pro
blema Orientului Mijlociu. în cadrul 
unei întilniri cu secretarul general 
adjunct al O.N.U., Marrack Goulding, 
el a lansat, totodată, un apel la ac
țiuni menite să elimine obstacolele 
ce stau în calea relansării procesului 
de pace în regiune — transmite agen
ția M.E.N.A. Discuțiile au fost con
sacrate, de asemenea, examinării si
tuației din teritoriile arabe ocupate.

NEW DELHI 18 (Agerpres). — Pri
mul ministru indian Rajiv Gandhi 
s-a pronunțat pentru convocarea ur
gentă a conferinței internaționale 
de pace in problema Orientului Mij
lociu, sub egida O.N.U. și cu parti
ciparea tuturor părților interesate, 
inclusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. într-o declarație 
făcută la New Delhi, el a făcut apel 
Ia extinderea dialogului dintre state 
în scopul dezvoltării sistemului de 
relații internaționale pe baza princi
piilor coexistenței pașnice.

CAIRO 18 (Agerpres). — într-un 
mesaj adresat primului-ministru al 
Israelului, Yitzhak Shamir, președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, a 
relevat că va fi dificil să se înre
gistreze progrese în relațiile dintre 
cele două state în condițiile in care 
forțele israeliene continuă acțiunile 
de oprimare împotriva populației 
palestiniene din teritoriile arabe ocu
pate. Mesaj uT președintelui Mubarak 
survine ca răspuns la cererea pre
ședintelui Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Yasser Arafat, adresată E- 
giptului, pentru intensificarea efor
turilor sale in sprijinul populației 
palestiniene din teritoriile arabe 
ocupate de Israel.

în stațiunea tineretului Costinești ■.

„GALA TINERILOR
Ospitaliera iniția

toare și gazdă a unor 
activități cultural-ar- 
tistice cu un bogat 
conținut educativ și 
cu un puternic impact 
asupra publicului tî- 
năr, atît de re
ceptiv la actul 
spiritual, Costineștiul, 
frumoasa și admirabil 
dotata stațiune de pe 
malul Mării Negre, 
adăpostește și în 
această vară „Gala ti
nerilor actori", ma
nifestare organizată 
de Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului 
Comunist, Biroul de 
Turism pentru Tine
ret, împreună cu Con
siliul Culturii și Edu
cației Socialiste și 
Asociația oamenilor de 
artă din instituțiile 
teatrale și muzicale 
— A.T.M. Cea de-a 
Vl-a ediție (căci iată, 
și „Gala" acpasta a 
intrat în tradiția Cos- 
tineștiului), care se 
desfășoară între 17— 
20. iulie, anunță un 
program bogat și 
divers.

în concurs : actori 
ai Teatrului Național 
din Iași, ai teatrelor 
de stat din Botoșani, 
Constanța, Petroșani. 
Reșița, Turda, ai Tea

trului de Nord din 
Satu Mare, unii deja 
laureați ai Costineș- 
tiului, alții la prima 
confruntare de acest 
fel. Ei aduc in a- 
tenție un repertoriu 
divers, care include 
fragmente și mono- 
loage din piese de 
J. W. Goethe (Torqua
to Tasso"), D. R. Po
pescu („Paznicul de la 
depozitul de nisip”), 
Theodor Mănescu 
(„Politica"). recitaluri 
de poezie sau drama
tizări după lucrări in 
proză purtind semnă
tura lui Marin Sores- 
cu, Ileana Vulpescu, 
ori (din literatura 
universală) ale lui An
toine de Saint Exu- 
pery, Miodrag Bulato
vich

Se face remarcată, 
mai bine conturată ca 
altădată, participarea 
păpușarilor, artiști de 
la „Țăndărică" evo- 
luînd în „Steaua lui 
Arlechino", iar un 
reprezentant al Tea
trului de păpuși din 
Tîrgu Mureș — în
tr-un spectacol de 
pantomimă. Tot în 
competiție : studenții 
Institutului de artă 
teatrală și cinemato
grafică din Bucu-

ACTORr
rești, cu „Visul u- 
nei nopți de vară" 
de W. Shakespeare și 
studenții Institutului 
de artă teatrală 
„Szentgydrgyi Istvăn" 
din Tirgu Mureș cu 
„Scoica de lemn" de 
Fănuș Neagu.

Printre Invitații 
„Galei tinerilor ac
tori" : Teatrul Națio
nal din București cu 
„Clovnii" în regia lui 
Mihai Mălaimare (cîș- 
tigător al Marelui pre
miu la o ediție prece
dentă) și cu recitalul 
susținut de Gheorghe 
Cozorici și Olga Delia 
Mateescu. „Pe la 
ceasul cinci spre sea
ră" (inspirat de poe
mele lui Federico 
Garcia Lorca). Actri
ța Rodica Mandache 
în spectacolul „Perso
naje feminine repre
zentative din opera 
lui I. L. Caragiale". 
precum și „Cîntec de 
leagăn pe muzică 
rock" de Iulian Mar- 
gu, realizare a An
samblului artistic al 
U.T.C., completează in
spirat manifestările 
din cadrul „Galei tî- 
nărului actor" de la 
Costinești.

Natalia STANCU

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Succese românești la
Proba feminină de 1 500 m din 

cadrul Jocurilor Balcanice de atle
tism de la Ankara a revenit sporti
vei românce Paula Ivan, cu timpul 
de 4’05”3/10, care, în prima zi a com
petiției, cîștigase și cursa de 800 m 
cu un rezultat de valoare mondială : 
l’56”42/100.

Iată si alte învingătoare din echi
pa română : săritura în lungime :

Balcaniada de atletism
Vali Ionescu — 7,00 m ; 400 m gar
duri : Nieoleta Câruțașu — 55”85/100; 
heptatlon — Petra Văidean — 6 341 
puncte.

în total, la actuala ediție a Jocu
rilor balcanice de atletism, sportivii 
români au obținut 25 de medalii, 
dintre care 11 de aur. 11 de argint și 
3 de bronz.

TIMIȘOARA, 24 IULIE - 7 AUGUST

Campionatul mondial de șah
pentru copii și juniori

MUREȘ : Pentru
în perioada care a trecut de la 

Congresul al IX-lea al partidului, 
satele mureșene au cunoscut, ase
menea tuturor așezărilor rurale ale 
țării, profunde prefaceri înnoitoare. 
In aceste zile, în localitățile Iernut, 
Sărmașu, Sîngeorgiu de Pădure, 
Miercurea. Niraj, Ungheni, Deda, 
Band, Riciu și altele au fost date în 
folosință, pentru specialiștii satelor, 
primele 280 de apartamente din pla
nul pe acest an. Acestea ridică la 
aproape 5 000 numărul apartamente-

locuitorii satelor
lor construite în satele mureșene în 
ultimii 23 de ani. Totodată, spațiile 
comerciale au ajuns la peste 150 000 
mp, iar suprafața unităților presta
toare de servicii către populație a 
sporit. în aceeași perioadă, de aproa
pe 7 ori. Este de remarcat că, în 
perioada care a mai rămas din acest 
an. în satele județului vor fi înăl
țate alte 250 apartamente, majorita
tea fiind in stadii avansate de exe
cuție. (Gheorghe Giurgiu).

Mișcarea noastră sportivă are din 
nou onoarea și răspunderea de a or
ganiza — de data aceasta la Timi
șoara. timp de două săptămîni — o 
competiție de mare anvergură inter
națională la un sport in care fede
rația română de specialitate avea să 
fie (în 1924) membră fondatoare a 
respectivului for mondial. Competi
ția la care ne referim este campio
natul mondial de șah pentru copii și 
juniori. întrecere reunind aproape 
250 de șahiști și șahiste din 60 de 
țări din întreaga lume, practic de 
pe toate continentele. Competiția se 
va desfășura pe categorii de vîrstă, 
fete și băieți. Turneul presupune 
disputarea a 11 runde (sistem elve
țian), cîștigâtorilor urmind să li se 
decearnă — pentru prima dată in 
competiții de o asemenea anvergură 
— și titlul de maestru F.I.D.E. Du
rata partidelor pentru concurentii 
mici a fost redusă la 4 ore (cite 25

întreceri
în campionatul automobilistic de 

raliuri a avut loc cea de-a treia 
etapă — „Raliul Harghitei", în or
ganizarea (constituind, ca de obicei, 
o reușită), a respectivului club jude
țean de automobilism și karting și 
a forurilor locale din Miercurea-Ciuc. 
O dată cu acest raliu, campionatul a 
intrat practic in a doua sa jumătate. 
Fără a fi fost scutite de unele nea
junsuri pe parcursul etapelor de pînă 
acum (ba, dimpotrivă !), „tandemu
rile" consacrate (și mașinile lor) 
continuă asaltul pentru o nouă reu-

de mutări pe oră), cei mari tntre- 
cindu-se pe durata a 6 ore/partida. 
Federația noastră de șah ne-a co
municat că lotul șahiștilor tricolori 
este alcătuit, la categoria 10 ani, 
din Frățilă Adela. Peptan Corina, 
Zainea Marius și Munteanu Alexan
dru ; la categoria 12 ani — Cernea 
Lucia, Nicolcea Cristina, Schwartz- 
man Gabriel și Nisipeanu Liviu ; la 
categoria 14 ani — Tufă Simona, 
Morariu Ioana, Szukanek Ranko și 
Sofronie Iulian ; iar la categoria 16 
ani — Ignătescu Ruxandra. Radu 
Luminița. Kocis Levente și Ceteraș 
Marius.

Festivitatea de deschidere a cam
pionatului mondial de șah pentru 
copii și juniori va avea loc dumi
nică. 24 iulie. în Piața Operei din 
Timișoara, urmind ca partidele pri
mei runde să se dispute luni. 25 iu
lie. cu începere de la ora 15.

pasionante
șită. Echipajele Balint — Zi-nescu, 
Vasile — Scobai (ambele de la Dacia 
Pitești), Mălăuț -- Ionescu (I.A.T.S.A. 
Pitești) — ocupante, in această ordi
ne, a primelor locuri în clasamentul 
general (și la grupa CI) al „Raliului 
Harghitei" — păstrează (deși nu sin
gure) șansele cele mai mari la pla
sarea pe locurile fruntașe ale cam
pionatului diviziei A. Cîștigător la 
grupa A : Cojocaru — Pop (Oltcit 
Craiova), iar la grupa C 2 : Mateescu 
— Motoc (Unirea Tricolor București).

• Trenul de aur : UNION (13 49 04)
- 9; 12; 15; 18
• Privighetoarea In oraș : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20
• Legenda Iui On Dai : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Pădurea : FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Omul de pe bulevardul Capucini
lor ; SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,30
• Scufundare la mare adîncime :
STUDIO (59 53 15) — 10; 12,15; 14,30;
16,45; 19
• Miss Iugoslavia : GRĂDINA PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21,30

tv
20,00 Telejurnal
20.30 Congresul al IX-lea al partidului, 

deschizător de eră nouă în isto
ria patriei (color)

20.50 Lumină peste țară : al IX-lea 
Congres. Spectacol literar-mu- 
zical-coregrafic (color)

21.30 Tinerețea noastră, tinerețea epocii 
Nicolae Ceaușescu • Promoții 
muncitorești, promoții de tineri 
cu înaltă conștiință revoluționară, 
cu un larg orizont de cultură. 
Reportaj

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ȘAH. în prima rundă a turneului 
international de șah de la Nalen- 
chowe (Polonia) maestrul român 
Dan Bărbulescu a cîștigat. cu pie
sele negre, la Palkovicz (Ungaria).

CICLISM • Turul Franței a con
tinuat. după o zi de repaus, cu eta
pa a 14-a Blagnac — Guzet Neige, 
desfășurată în Munții Pirinei. pe 
distanta de 163 km și încheiat cu 
victoria italianului Massimo Ghirotto 
în 4h 30’34” (medie orară 36,146 km). 
Pe locul al doilea la 36” s-a clasat 
englezul Miliar. Spaniolul Pedro 
Delgado, purtătorul „tricoului gal
ben". sosit cu plutoanele fruntașe, 
și-a mărit avansul în clasamentul

*
general individual, fiind urmat de 
olandezul Steven Rooks la 3’28”.

HALTERE. în orașul Kaihua (R.P. 
Chineză), în cadrul unui concurs fe
minin de haltere, tînăra sportivă 
chineză Zhou Lunmei (în vîrstă de 
15 ani) a stabilit trei noi recorduri 
mondiale la categoria 67,5 kg : cu
184.5 la total, 81 la stilul smuls și
103.5 kg la „aruncat".

FOTBAL. La Kampala. într-un 
meci contind pentru preliminariile 
campionatului mondial de fotbal 
(zona africană), formația Ugandei a 
întrecut cu scorul de 1—0 (0—0) se
lecționata Malawi.
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DE IA 

CONGRESUL AL IX-LEA
AL PARTIDULUI J

O POLITICĂ EXTERNĂ CONSACRATĂ PĂCII, 
COLABORĂRII Șl ÎNȚELEGERII INTRE POPOARE

Partidul și statul nostru fac totul pentru a-și aduce contribuția activă 
la dezarmare, la pace, la realizarea unei lumi a colaborării între toate 
națiunile, a unei lumi fără arme și războaie".

NICOLAE CEAUȘESCU

fste un adevăr incontestabil că perioada ce a urmat Congre
sului al IX-lea al Partidului Comunist Roman, marcată de 
grandioase înfăptuiri in edificarea noii orînduiri pe pâ- 

mîntul patriei, constituie, în același timp, perioada unei activi
tăți de un dinamism fără precedent a României socialiste pe 
plan internațional. Este perioada unei permanente și neobosite 
implicări a țării noastre in miezul celor mai arzătoare și com
plexe probleme mondiale, perioada manifestării a nenumărate 
inițiative realiste și cutezătoare care, toate împreună, alcătuiesc 
un vast program de acțiune pentru soluționarea acestor pro
bleme în conformitate cu interesele și aspirațiile vitale ale po
porului român, ale tuturor popoarelor lumii.

Această prezență dinamică și implicare constantă a României 
socialiste in viața internațională sînt indisolubil legate de gîn- 
direa și acțiunea politică de largă cuprindere a secretarului 
general al partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul și promotorul politicii interne și ex
terne a partidului și statului. Pozițiile și conceptele conducă
torului partidului și statului, bazate pe o analiză riguroasă, ști
ințifică, a proceselor și tendințelor fundamentale ale lumii de 
azi, pasiunea sa revoluționară, demersurile sale strălucite puse 
în slujba dezideratelor de pace și progres ale umanității i-au 
adus, pe toate meridianele, o binemeritată prețuire și conside
rație, care se răsfrînge nemijlocit asupra prestigiului și demni
tății țării.

Fără îndoială, nu ar fi posibil să se prezinte, pe spațiul unei 
singure pagini de ziar, o imagine completă a activității uriașe, 
prodigioase desfășurate în această perioadă de România, de pre
ședintele ei, pentru înfăptuirea unei lumi a păcii, fără războaie, 
o lume a colaborării libere și egale între toate statele și po
poarele. Ne propunem a releva doar cîteva din liniile princi
pale ale amplului program de acțiune pe planul politicii ex
terne promovate de partidul și statul nostru.

Pentru înfăptuirea dezarmării
si asigurarea păcii

Pentru afirmarea noilor principii de relații interstatale

In spiritul aspirațiilor vitale 
ale întregii omeniri, președin
tele României a elaborat și 
fundamentat un program rea
list și convingător de pace și 
dezarmare și s-a angajat cu 
neasemuită energie în promo
varea lui. De numele României 
sînt legate intensa activitate 
desfășurată în cadrul Comite
tului pentru dezarmare de la 
Geneva pentru stăvilirea răspîn- 
dirii armelor nucleare cu prile
jul negocierii Tratatului de ne- 
proliferare ; lansarea la O.N.U. 
a unor noi concepte în domeniul 
organizării eforturilor pentru 
dezarmare; studierea sistemati
că și dezbaterea periodică în 
cadrul O.N.U. a consecințelor 
economice și sociale ale cursei 
înarmărilor și a efectelor sale 
asupra păcii și securității în 
lume - inițiativă lansată de la 
tribuna O.N.U., personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu ; 
proclamarea unor decenii ale 
O.N.U. pentru dezarmare ; ela
borarea unui program global de 
dezarmare ; propunerea lansată 
în 1975 de convocare a unei se
siuni speciale a Adunării Gene
rale consacrată dezarmării ; ac
țiunea constantă și hotărîtă a 

conducătorului partidului și sta
tului pentru preîntîmpinarea 
amplasării rachetelor cu rază 
medie de acțiune pe continentul 
european și a atragerii Europei 
în jocul strategiei nucleare a 
marilor puteri.

Punînd pe primul plan, ca 
obiectiv primordial, lichidarea 
pe etape pină in anul 2000 a 
armelor nucleare, programul ro
mânesc de dezarmare preconi
zează, in același timp :

• necesitatea încetării orică
ror experiențe nucleare, a de
militarizării Cosmosului ;

• eliminarea armelor chimi
ce și a celorlalte arme de dis
trugere în masă ;

• crearea de zone denuclea- 
rizate în diferite părți ale lumii, 
reducerea cheltuielilor militare, 
a armamentelor convenționale 
și efectivelor militare cu 50 la 
sută pînă la sfîrșitul acestui se
col ;

• realizarea echilibrului mili
tar Ia un nivel cit mai redus ;

• asigurarea participării tu
turor statelor - indiferent de 
orînduire, mărime sau de forța 
lor economică ori militară - la 
dezbaterea și negocierea pro
blemelor dezarmării.

Pentru făurirea unei Enrnpe unite, 
a securității, destinderii si cooperării

Partidul și statul nostru au în
scris făurirea securității în 
spațiul geografic european ca 
unul din obiectivele de prim 
ordin ale politicii externe ro
mânești.

încă din 1965, din inițiativa 
țării noastre a fost adoptată la 
O.N.U. o importantă rezoluție 
consacrată îmbunătățirii relați
ilor de bună vecinătate între 
statele europene aparținînd unor 
sisteme economice și sociale di
ferite, rezoluție care a creat te
renul pregătirii și desfășurării 
primei Conferințe pentru secu
ritate și cooperare în Europa 
(1972-1975). Prin inițiativele sale, 
România a contribuit într-o mare 
măsură la elaborarea normelor 
de procedură democratice ale 
C.S.C.E., Actul final de la Hel
sinki, conținînd, de asemenea, 
nenumărate idei preconizate de 
țara noastră.

In același spirit, România a 
acționat pentru încheierea cu 
rezultate pozitive a reuniuni
lor general-europene de la 
Belgrad și Madrid, a Conferin
ței de la Stockholm pentru mă
suri de încredere și securitate 
și pentru dezarmare în Europa, 
ideile și măsurile preconizate 
de țara noastră găsindu-și re

flectarea, alături de propuneri
le altor state, în documentele 
acestor foruri internaționale.

in scopul înaintării pe calea 
transformării Europei într-un 
continent al păcii, securității și 
înțelegerii, România a prezen
tat la reuniunea general-euro- 
peană de la Viena, care se află 
în curs de desfășurare, un șir de 
importante propuneri, între care:

• convocarea unei conferin
țe asupra dezarmării convențio
nale în Europa ;

• organizarea unei conferin
țe privind dezvoltarea colaboră
rii economice și cooperării în 
producție între statele continen
tului ;

• inițierea și găzduirea la 
București a unei conferințe in 
problemele cooperării tehnico- 
științifice ;
• organizarea unei reuniuni 

speciale care să convină măsuri 
pentru protecția mediului încon
jurător ;
• convenirea unei conferințe 

europene care să examineze 
situația tineretului din statele 
participante ;

• inițierea unei reuniuni de 
experți care să analizeze cau
zele și efectele șomajului și să 
facă propuneri de asigurare a 
locurilor de muncă.

Promovarea neobosită a prin
cipiilor legalității internaționa
le constituie o orientare pro
gramatică ce guvernează în
treaga activitate internațională 
a României socialiste.

Consfințite în Constituția ță
rii și apoi în Programul P.C.R., 
noile principii au fost reafirma
te în toate documentele congre
selor și conferințelor naționale 
ale partidului.

Pentru lichidarea subdezvoltării si edificarea 
unei nni ordini economice internaționale

Este meritul incontestabil al 
secretarului general al partidu
lui, președintele Republicii, de 
a se fi numărat printre crea
torii conceptului de nouă or
dine economică internațio
nală, de a fi elaborat, în de
cursul anilor, o concepție ori
ginală, unitară și cuprinzătoare 
și de a fi definit un program 
concret de măsuri în vederea 
realizării acestui deziderat.

Programul românesc de li
chidare a subdezvoltării și de 
făurire a unei noi ordini econo
mice internaționale are în ve
dere între altele :

Voința țării noastre de a ac
ționa pentru generalizarea lor 
în viața internațională și-a găsit 
reflectarea în toate documen- 
tele-tratate, declarații solemne, 
comunicate comune - încheia
te de statul nostru în ultimii 23 
de ani.

Țara noastră a avut o con
tribuție larg apreciată la elabo
rarea Declarației de principii 
din cadrul Actului final de la 
Helsinki al Conferinței pentru

• sporirea eforturilor pro
prii ale țărilor în curs de dez
voltare pentru punerea largă în 
valoare a resurselor de care 
dispun ;

• dezvoltarea unei largi și 
. neîngrădite cooperări interna

ționale pentru sprijinirea efortu
rilor țărilor în curs de dezvol
tare ;

• soluționarea globală, po- 
litico-economică a problemei 
datoriilor externe ale țărilor în 
curs de dezvoltare ;

• înlocuirea actualului sis
tem financiar monetar neechi

securitate și cooperare în Euro
pa, semnat în urmă cu 13 ani 
la cel mai înalt nivel.

România a propus, de ase
menea, adoptarea de către Or
ganizația Națiunilor Unite a 
unui „Cod de conduită" cu ca
racter universal, în care să fie 
statuate drepturile și îndatori
rile fundamentale ale statelor 
ce decurg din normele gene
ral acceptate ale dreptului 
internațional contemporan.

tabil cu un sistem nou, bazat 
pe principii de echitate și ega
litate ;

• înlăturarea protecționis- 
mului și liberalizarea schimbu
rilor economice dintre state, e- 
liminarea oricăror forme de 
presiuni și condiționări politice 
și de altă natură, a oricăror în
grădiri și bariere artificiale din 
calea comerțului mondial ;

• convocarea unei confe
rințe speciale în cadrul O.N.U. 
cu participarea statelor dez
voltate și a țărilor în curs de 
dezvoltare, pentru soluționa
rea tuturor acestor probleme,

Pentru reglementarea prin tratative a tuturor problemelor litigioase Largă deschidere spre toate orizonturile lumii
în nenumărate rînduri, țara 

noastră a arătat că oricît de 
îndelungate și grele ar fi tra
tativele, negocierile repre
zintă singura cale rațională de 
soluționare a problemelor liti
gioase, singura alternativă la 
folosirea forței și acțiunilor mi
litare.

Tocmai în acest spirit, țara 
noastră a desfășurat și desfă
șoară o susținută activitate 
pentru abolirea politicii de for
ță, pentru reglementarea pe

cale pașnică a tuturor diferen
delor și pentru dezvoltarea și în
tărirea bunei vecinătăți între 
state. Din inițiativa României, 
Adunarea Genefală a adoptat, 
in 1982, „Declarația privind re
glementarea pașnică a diferen
delor internaționale" și trei ani 
mai tîrziu Apelul solemn adre
sat statelor aflate în conflict 
pentru a pune capăt neîntir- 
ziat ostilităților militare și a 
trece neîntîrziat la reglemen
tarea pașnică a diferendelor

lor. De mai mulți ani, țara 
noastră acționează pentru crea
rea în cadrul O.N.U. a unei 
comisii de bune oficii, mediere 
sau conciliere la care să re
curgă statele aflate în con
flict.

România, președintele 
Nicolae Ceaușescu au formulat 
propuneri concrete și au depus 
și depun eforturi susținute pen
tru :

• soluționarea pe cale paș
nică a problemelor din OrientbJ

Mijlociu și organizarea, în a- 
cest scop, a unei conferințe in
ternaționale în cadrul O.N.U., 
cu participarea tuturor părților 
interesate, inclusiv a O.E.P. și 
a Israelului ;

• în același timp, țara noas
tră s-a pronunțat și se pro
nunță cu consecvență pentru 
soluționarea la masa tratative
lor, a celorlalte conflicte din 
zona golfului, din Asia. Africa, 
America Centrală.

• Dacă în anul 1965 Româ
nia avea relații diplomatice cu 
66 de țări, ea întreține astăzi 
relații diplomatice și economice 
cu 155 de state.

• Mesajul de pace al po
porului român, dorința sa de 
colaborare fructuoasă cu toate 
statele lumii au fost purtate pe 
toate meridianele globului cu 
prilejul celor peste 250 de vizi
te oficiale întreprinse de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena

Ceaușescu. In același timp, 
conducătorul partidului și sta
tului a avut pe pămîntul țării 
noastre întîlniri și convorbiri cu 
peste 300 de șefi de stat și de 
guvern.

• Țara noastră a construit 
sau participă la construirea, in 
cooperare, a peste 180 de o- 
biective economice în țări in 
curs de dezvoltare. Ea își aduce, 
totodată, o contribuție însem
nată la formarea de cadre na

ționale necesare acestor țări, 
în institutele de invățămînt din 
România studiind mii de tineri 
din țările respective.

• Partidul Comunist Român 
întreține relații de colaborare 
cu peste 200 de partide co
muniste și muncitorești, socia
liste și social-democrate, parti
de de guvernămînt din țările 
în curs de dezvoltare și neali
niate, alte forțe democratice și 
progresiste.

Grupaj realizat de Radu BOGDAN și Nicolae N. LUPU

PRIMIRE LA BELGRAD. Pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, Raif Dizdarevici, l-a primit 
pe ministrul de externe al Alge
riei, Ahmed Taleb Ibrahimi, aflat 
la Belgrad în vizită oficială. Cu 
acest prilej s-a efectuat un schimb 
de opinii cu privire la evoluția re
lațiilor economice dintre cele două 
țări, rolul mișcării de nealiniere în 
rezolvarea unor probleme interna
ționale majore și aspecte ale situa
ției economice pe plan mondial.

PREȘEDINTELE ALES AL ME
XICULUI, Carlos Salinas de Gor- 
tari, a declarat că guvernul său. ce 
va fi instalat la 1 decembrie, va 
menține întreprinderea ..Petroleos 
Mexicanos" in aria proprietății de 
stat. Ea va fi sprijinită pentru a 
corespunde plenar sarcinilor ce de
curg din planul național de dez
voltare social-economică a țării.

REALEGERE. Președintele Re
publicii Arabe Yemen, Aii Ab
dallah Saleh, a fost reales în func
ția supremă in stat și de coman- 
dant-șef al forțelor armate, de că
tre Consiliul Consultativ, organul

AGENȚIILE DE PRESA
- pescurt

legislativ suprem al țării. Manda
tul său este valabil pentru o pe
rioadă de cinci ani.

POZIȚIE. Vorbind la. un miting 
organizat la Buenos Aires, cu pri
lejul începerii campaniei electorale 
pentru ’alegerile generale din 1989, 
liderul „Frontului amplu de elibe
rare din Argentina" (F.R.A.L.), Pa
tricio Echegaray, s-a pronunțat 
pentru crearea unei puternice forțe 
politice de stingă în țară. „Avem 
nevoie de o asemenea forță capa
bilă să acționeze într-un spirit 
nou. pentru progresul țării, pentru 
democrație și dezvoltare economi
că", a spus Echegaray.

LA VIENA au loc convorbiri în
tre U.R.S.S. și Austria pentru con
venirea aranjamentelor in baza 
cărora un cetățean austriac — care 
urmează să fie desemnat — va 
participa la unul din zborurile spa
țiale sovietice la stația orbitală 
„Mir".

PROGRAM DE ALFABETIZARE. 
Guvernul Ghanei a elaborat un am
plu program de eliminare a neștiin-

țel de carte din țară pînă In anul 
2000. în baza acestui plan, toți cei 
aproape 5,6 milioane de analfabeți 
ghanezi vor învăța să scrie și să 
citească. în realizarea obiectivului 
său, guvernul ghanez este sprijinit 
de Organizația Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cultură 
— UNESCO.

O PUTERNICA EXPLOZIE, ur- / 
mată de un incendiu s-a produs, 
în apropierea orașului Massă diri 
provincia italiană Toscana, la în
treprinderea petrochimică „Farmo- 
plant", aparținînd companiei „Mon
tedison". Nori de gaze toxice s-au 
răspindit și asupra cartierelor de 
locuit din orașul Massa. Potrivit 
datelor preliminare, peste 150 de 
persoane au solicitat asistentă me
dicală, 23 dintre acestea fiind spi
talizate. Cauzele exploziei sînt ne
cunoscute. Pentru elucidarea lor a 
fost ordonată o anchetă.

PRODUCȚIA DE ENERGIE 
ELECTRICA FURNIZATA DE 
CENTRALELE NUCLEARE a spo
rit cu 5,9 la sută, in cursul anului 
trecut. în țările membre ale Or
ganizației pentru Cooperare Econo
mică și Dezvoltare (O.E.C.D.). Po
trivit unui raport al O.E.C.D., în 
cele 24 de țări occidentale care fac 
parte din organizație aproximativ 
22.5 la sută din energia electrică 
este produsă de centralele nuclea
re. Pe primul loc se află Franța 
(70 la sută din . energia sa elec
trică este furnizată de centralele

I nucleare), urmată de Belgia (661a 
I sută) și Suedia (45 la sută).

RAPORT. în fiecare an, în S.U.A. 
își pierd viața din cauza acciden
telor de muncă peste 10 000 de per
soane, in timp ce aproximativ 60 000 

/ rămin invalide sau cu traume grave 
I — se arată într-un raport publicat 

la Washington de Institutul națio
nal din Chicago pentru securitatea 
locurilor de muncă. Se precizează 
că în majoritatea cazurilor acciden
tele soldate cu moartea sau invali
ditatea se datorează nesocotirii de 
către patroni a normelor de secu
ritate a muncii, în preocuparea de 
obținere a unor producții și pro
fituri cît mai mari.

FLUCTUAȚII MONETARE. Cursul 
dolarului american a crescut luni 
la bursa din Tokio, inregistrîndu- 
se cea mai ridicată paritate din 
ultimele opt luni in raport cu ye
nul. Moneda americană a fost 
schimbată la paritatea . de 135—135,10 
yeni, după ce la deschidere tran
zacțiile începuseră la cursul de 
135.33 yeni, cu 1,93 yeni mai mult 
decit vineri, la închiderea opera
țiunilor.

DECLARAȚIE. Agenția nord- 
americană antidroguri (DEA) din 
Bolivia va fi desființată, iar per
sonalul său va fi expulzat din 
țară dacă nu vor fi respectate acor
durile boliviano—nord-americane 
în materie și va fi violată suvera
nitatea de stat a Boliviei — a de

clarat președintele Comisiei pen
tru droguri din Camera Deputați- 
lor a Congresului național boli
vian, Guido Camacho. Presa boli- 
viahă a publicat recent informații 
potrivit cărora agenți ai DEA au 
declanșat in ultimul timp in re
giunea Chapara acțiuni represive 
la adresa populației locale. Acțiu
nile s-au soldat cu moartea a 10 
țărani și rănirea altor 20.

ACCIDENT AERIAN. Două 
elicoptere japoneze folosite în agri
cultură pentru diseminarea de în
grășăminte s-au prăbușit în urma 
unei coliziuni. Accidentul a avut 
loc în localitatea Omonogawa. Unul 
dintre piloți și-a pierdut viața.

MIȘCAREA REVENDICATIVA 
ÎN FRANȚA. Lucrătorii de. la 
companiile franceze de transpor
turi aeriene „Air France" și „Air 
Inter" au declarat, incepind de 
luni, o grevă de o săptămină. Con
trolorii de zbor, personalul navi
gabil și tehnic de la sol revendică 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață Și adoptarea de măsuri 
pentru creșterea securității zboru
rilor.

NOUA LEGE A COMERȚULUI 
STATELOR UNITE, adoptată de 
Camera Reprezentanților, este o 
veste proastă pentru Uruguay, 
deoarece ea accentuează măsurile 
discriminatorii, restrictive la adre
sa produselor de export uruguaye- 
ne— arată ziarul „La Manana", 

care apare la Montevideo. Ziarul 
condamnă faptul că prin legea 
menționată se impun noi bariere 
protectionists în calea produselor 
de export ale statelor in curs de 
dezvoltare. contrar înțelegerilor 
convenite in cadrul reuniunii de la 
Punta del Este (Uruguay) a Acor
dului General pentru Tarife și Co
merț (G.A.T.T.), unde delegația 
S.U.A. a fost de acord să nu adop
te noi măsuri protecționiste.

MARI INCENDII DE PĂDURE 
sînt semnalate în statele americane 
Alaska, Wyoming și California, 
unde se află in flăcări aproximativ 
205 000 hectare de terenuri împă
durite. Pină în prezent, un număr 
de 45 de incendii care au izbucnit 
in Alaska de nord, și s-au extins 
din cauza vintului puternic, au 
transformat in cenușă 224 562 hec
tare de pădure și brusă. Pentru li
mitarea efectelor incendiilor luptă 
peste 1 300 de pompieri, cu ajuto
rul avioanelor cisternă, elicoptere
lor și altor mijloace tehnice. în 
Wyoming și California au fost dis
truse, de asemenea, mari suprafe
țe de pădure, inclusiv porțiuni ale 
unor parcuri naționale.

INUNDAȚII. Cel puțin 150 de 
persoane și-au pierdut viața, iar 
citeva zeci de mii au rămas fără 
adăpost in urma puternicelor inun
dații provocate de viaturile maso
nice in Bangladesh. Ploile au cu
prins 20 din cele 64 de regiuni ale 
țării. Riurile revărsate au provocat 

mari daune culturilor agricole, au 
deteriorat grav o serie de drumuri 
și șosele, au afectat legăturile tele
fonice și telegrafice. Din cauza in
temperiilor au fost afectați circa 
6 milioane de oameni.

CAMPANIE ANTIDROG. în 
S.U.A. se desfășoară o campanie la 
scară națională pentru identificarea 
și distrugerea recoltelor clandesti
ne de cinepă indiană, plantă din 
care se extrage marijuana. La 
această operațiune participă un 
mare număr de agenți federali și 
polițiști din statele federale care, 
cu ajutorul elicopterelor și al altor 
echipamente, identifică culturile 
ilegale și le distrug prin pulveri
zarea unor substanțe chimice și alte 
metode. Ministerul Justiției a che
mat guvernatorii statelor federale 
să-și dea concursul la această ope
rațiune, prin mobilizarea gărzilor 
civile și a unor voluntari din rîn- 
dul populației.

ALARMA SEISMICA. O nouă 
creștere a activității seismice a fost 
înregistrată luni în zona vulcanu
lui japonez Sakurajima, unul din
tre cei mai activi de pe teritoriul 
nipon. Seismologii apreciază că a- 
ceasta ar putea să indice o reiz- 
bucnire a jeturilor de cenușă și 
rocă așa cum s-a mai petrecut de 
citeva ori, de la începutul anului 
pină în prezent. Locuitorii orașu
lui Karosima și ai așezărilor din 
vecinătate au fost puși in stare de 
alarmă.
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