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TOVARĂȘUL NICOIAE CEAI ȘI.SCI
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

au efectuat o vizită de lucru în județul Giurgiu

MECANIZAREA
- factor esențial al creșterii 

producției agricole

Noul dialog 
cu oamenii muncii, 

prilejuind 
indicații prețioase 

privind 
dinamizarea 
participării 

la înfăptuirea 
dezvoltării 

economico - sociale 
a patriei, a avut loc 
în memorabila zi 

de 19 iulie cînd, cu 
23 de ani în urmă, 

prin lucrările 
Congresului 

al IX-lea s-a 
inaugurat epoca 
mărețelor înnoiri 

revoluționare 
din istoria țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au efectuat, marți, 19 iulie, o vizită de lucru în județul 
Giurgiu.

Nouă și elocventă expresie a dia
logului permanent purtat de secre
tarul general al partidului cu oa
menii muncii de pe întreg cuprinsul 
patriei, vizita a avut loc în această 
memorabilă zi de iulie, cînd, in 
urmă cu 23 de ani, s-au deschis lu
crările celui de-al IX-lea Congres 
al P.C.R., care a inaugurat perioada 
celor mai mari înfăptuiri din istoria 
țării, perioadă ce poartă numele 
strălucitului său ctitor — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu'*.

Profundele transformări înnoitoa
re ce au avut Ioc in acest răstimp 
în toate zonele țării se regăsesc și 
In județul Giurgiu, care, beneficiind 
din plin de roadele politicii specifice

„Epocii Nicolae Ceaușescu" — de re
partizare armonioasă a forțelor de, 
producție pe intreg teritoriul țării —’ 
a cunoscut. în toți acești ani de 
mari izbînzi, o nuternică dezvoltare 
economică șr social-edilitară. Astăzi, 
Giurgiul se înfățișează ca un județ 
cu o puternică forță economică, ofe
rind condiții de viață tot mgi bune 
pentru toți locuitorii săi. Ca urmare 
a investițiilor alocate an de an, s-au 
pus în funcțiune noi capacități, ceea 
ce a făcut ca producția industrială 
a județului să crească de cinci ori 
față de 1965. iar cea, agricolă de 
peste trei ori. Dezvoltarea economică 
a județului a determinat mari pre
faceri și in domeniul social-edilitar.

Mîndri de tot ceea ce s-a în
făptuit și se înfăptuiește în județul 
lor și în întreaga țară, mii de ce
tățeni ai municipiului Giurgiu au 
ținut să fie prezenți, în aceas
tă zi, la reintilnirea cu secre
tarul, general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cu inimile pline 
de. bucurie, ei au venit pentru a 
exprima direct și cald simțămintele 
de profundă dragoste și nețărmurită 
recunoștință pe care oamenii mun
cii, toți locuitorii județului le nu
tresc față de cel mai iubit și 
stimat fiu al națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat, 
revoluționar încercat, care și-a de
dicat cu dăruire și fierbinte pa
triotism întreaga sa viață și activi
tate binelui și fericirii poporului 
român, progresului multilateral al 
patriei, edificării socialismului și 
comunismului, pe . pămîntul Româ
niei.

Mii și mii de oameni aflați în cen

trul orașului au întimpinat pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, oaspeți dragi și 
respectați, cu puternice și însuflețite 
aplauze, urale și ovații. S-a aclamat 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!", ..Stima 
noastră și mîndria — Ceaușescu, 
România !", „Ceaușescu — pace !“.

La coborirea din elicopter, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați, cu 
mult respect, de Ion Popescu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Giurgiu al P.C.R.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România. O 
formațiune alcătuită din ostași ai for
țelor noastre armate, membri ai găr
zilor patriotice și detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei a prezentat onorul.

Grupuri de pionieri, de tineri și
(Continuare în pag. a III-a)

Politica promovată consecvent de 
partid, de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru realizarea unui înalt grad de 
mecanizare a agriculturii reprezin
tă o direcție fundamentală în pro
cesul amplu de intensificare a pro
ducției agricole și, totodată, un 
factor important al progresului 
tehnic in această ramură de bază 
a economiei naționale. Dimensiu
nile și amploarea procesului de 
mecanizare completă și complexă 
a lucrărilor agricole, proces care, 
atit din punct de vedere cantitativ, 
cit și calitativ, a fost definitivat și 
înfăptuit în perioada inaugurată de 
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului, sint impresionante și practic 
nu au termen de comparație cu ce 
a fost în trecut...

Cu 23 de ani în urmă, de la înal
ta tribună a celui de-al IX-lea 
Congres al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu formula, ca o 
orientare de largă perspectivă, op
țiunea fundamentală pentru pro
gresul rapid al agriculturii : _ „O 
parte importantă din investițiile 
statului va fi folosită pentru extin
derea și diversificarea mecanizării 
lucrărilor agricole. Unitățile socia
liste din agricultură vor fi dotate 
cu o gamă mai variată de tractoare 
și mașini, ceea ce va asigura me
canizarea completă a culturii griu
lui, porumbului, cartofilor, sfeclei 
de zahăr, extinderea mecanizării in 
producția și pregătirea furajelor, in 
legumicultură, viticultură și pomi
cultură, precum și la lucrările pe 
terenurile in pantă".

După 23 de ani, realitățile din 
agricultura noastră socialistă con
firmă. ca o trăsătură definitorie; a 
politicii agrare a partidului, grija 
permanentă pentru sporirea și mo
dernizarea bazei tehnice, aceasta 
devenind, forța motrice a înfăptui
rii obiectivelor noii revoluții agra
re. Strins legat de procesul de in
dustrializare puternică a țării s-a 
realizat si procesul de adîncire a 
mecanizării lucrărilor agricole. E- 
fortul statului in acest domeniu 
s-a cristalizat in producerea unui, 
mare număr de tractoare, utilaje și 
mașini agricole diversificate, de 
mare productivitate, care să asigu
re aplicarea celor mai avansate 
tehnologii intensive de producție.

Dacă ne raportăm la perioada a- 
nului 1965, la începutul acestui an 
parcul de tractoare al stațiunilor de 
mecanizare era cu 56 la sută mai 
mare, în această perioadă suprafa
ța arabilă ce revine pe un tractor 
fizic reducindu-se de la 121 la nu

Săptămînă decisivă pentru 
încheierea recoltării griului

Am intrat în ultima decadă a 
lunii iulie, decadă în care trebuie 
să se consemneze în fapt sfirșitul 
campaniei agricole de vară. Înche
ierea in această decadă a recoltării 
griului și a celorlalte cereale pă- 
ioase se detașează ca fiind cea mai 
urgentă și importantă sarcină pusă 
acum in fața oamenilor muncii din 
agricultură. Timpul este foarte 
inaintat. iar in cimp au mai 
rămas de recoltat peste un milion 
de hectare de griu. Iată de ce 
grija de căpetenie a fiecărui lu
crător din agricultură trebuie să 
fie in aceste zile stringerea recol
tei pină la ultimul kilogram, pină 
la ultimul bob. pentru ca absolut 
nimic să nu se piardă, să nu se ri
sipească. In acest scop este nevoie 
nu numai de folosirea la întreaga 
capacitate a tuturor forțelor mobi
lizate pentru executarea volumului 
mare de lucrări din această cam
panie. ci și de un temeinic control 
asupra modului in care se desfă
șoară recoltarea, cum este organi
zat transportul și cu deosebire cum 
decurge livrarea producției la fon
dul de stat pentru ca, subliniem, 
absolut întreaga recoltă de griu să 
fie strinsă și depozitată in cele 
mai bune condiții.

în ordinea de prioritate, efortu
rile trebuie indreptate acum spre 
următoarele lucrări :

ÎNCHEIEREA IMEDIATA A 
RECOLTĂRII GRIULUI IN TOA
TE UNITĂȚILE AGRICOLE DIN 
SUDUL TARII ȘI ADOPTAREA 
UNOR MASURI DEOSEBITE IN 
VEDEREA INTENSIFICĂRII LA 
MAXIMUM A RITMULUI SECE
RIȘULUI IN JUDEȚELE SITUA
TE IN ZONA A DOUA DE CUL
TURA. Pretutindeni unde mai este 
de strins recolta de griu — și au 
mai rămas de secerat suprafețe 
foarte mari in toate județele 
din Transilvania și Moldova, dar 
chiar și in unele situate in 
cîmpiile din sudul și vestul țării

în cadrul lucrărilor de dezvol
tare și modernizare a Combinatu
lui petrochimic „Solventul" Timi
șoara, zilele acestea a fost recep
ționată o nouă capacitate de pro
ducție — instalația de acetat de 
sodiu. în primul semestru din 1988. 
in județul Timiș au mai fost ra
cordate la circuitul productiv alte 

mai 54 hectare. In același interval 
de timp, numărul de combine auto
propulsate și tractate pentru recol
tat cereale și furaje, inclusiv al 
preselor de balotat, a sporit, cu 83 
la sută. Prin creșterea dotării cu 
tractoare, combine și diferite alte 
mașini agricole se urmărește, așa 
cum a cerut secretarul genera! al 
partidului, asigurarea condițiilor 
pentru executarea lucrărilor agrico
le intr-un timp cit mai scurt și la 
un inalt nivel calitativ. Cu actuala 
înzestrare tehnică, in toate unități
le agricole lucrările de insămințat 
se pot efectua in 15 zile, recoltarea 
griului in 8—10 zile, a porumbului 
in 25—30 zile, realizindu-se, totoda
tă, executarea in bune condiții a 
lucrărilor in legumicultură, viticul
tură, pomicultură, a celor de strin- 
gere a furajelor și din fermele 
zootehnice.

Definind conceptul și obiectivele 
noii revoluții agrare, secretarul ge
neral al partidului sublinia, că o 
cerință majoră pentru înfăptuirea 
lor, necesitatea imbunătățirii teh
nologiilor de producție și, implicit, 
a sistemei de mașini agricole. „Noi 
trebuie să facem culturile nu după 
sistema de mașini, ci sistema de 
mașini să fie realizată pentru cul
turi" — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Și. intr-adevăr, 
producerea, in medie la hectar, a 
peste 8 000 kg grîu sau orz, peste 
20 tone de porumb știuleți, 
a 3 500—4 000 kg de floarea-soa
relui, a 60—70 tone sfeclă de 
zahăr, a 30—40 tone de cartofi 
presupune mașini și utilaje modei - 
ne. cu un înalt grad de tehnicitate, 
care să asigure aplicarea întocmai 
a tehnologiilor intensive de pro
ducție, recomandate de cercetarea 
științifică. Este meritul secretarului 
general al partidului de a fi ini
țiat, coordonat și urmărit direct 
procesul de înnoire și modernizare 
a sistemei de mașini agricole. Grăi
toare sint in acest sens frecventele 
întîlniri și analize de lucru ale 
secretarului general al partidului 
cu specialiștii, cercetătorii și oame
nii muncii din domeniul producției 
de mașini agricole și mecanizării 
agriculturii. Cu aceste prilejuri au 
fost stabilite măsuri ce vizează 
realizarea unor mașini complexe, 
de mare randament, care să per
mită efectuarea simultană a mai 
multor operații, in scopul scurtării 
duratei de execuție a lucrărilor a- 
gricole și realizării lor în timp op
tim, pentru reducerea consumului 
de carburanți și, în final. lucru 
foarte important, pentru protecția

(Teleorman, Tulcea, Arad, Timiș, 
Buzău) — este necesar să fie mo
bilizate la recoltare toate forțele 
disponibile. în acest scop, pe lingă 
o mai largă participare a locuitori
lor satelor, mai ales in acele zone 
unde starea lanurilor îngreunează 
folosirea combinelor, este nevoie ca 
mijloacele mecanice de recoltare să 
fie utilizate la intreaga capacitate, 
creindu-se’ condiții pentru funcțio
narea lor neîntreruptă in fiecare 
oră bună de lucru. Cu atit mai ne
cesară este acum grăbirea seceri
șului, cu cit in actualele condiții de 
lucru, cu vreme instabilă in multe 
unități agricole, și ne referim in 
mod deosebit la cele situate in 
zoria a doua de cultură, au mai ră
mas de recoltat peste 80 la sută 
din suprafețele cultivate.

TRANSPORTUL FARA INTIR- 
ZIERE, LIVRAREA ȘI DEPOZITA
REA CONFORM NORMELOR 
STABILITE A ÎNTREGII PRO
DUCȚII. Pentru a asigura continui
tatea fluxului de lucrări stabilite 
pe intreaga campanie, și cu deose
bire incheierea in următoarele zile 
a insămințării culturilor duble, se 
impune să fie mobilizate absolut 
toate mijloacele disponibile din lo
calități și județe, inclusiv atelajele, 
indiferent in proprietatea cui se 
află ele, spre a se putea realiza 
transportarea rapidă a întregii pro
ducții de griu, dar și a celei secun
dare. Deosebit de important este in 
acest sens ca in fiecare unitate să 
se asigure o evidență corectă și 
strictă , a producției de gnu și, pe 
baza acesteia, conducerile unităților 
agricole să acționeze cu toată răs
punderea pentru livrarea produc
ției la bazele de recepție. 
Recoltele de griu și de orz ob
ținute in acest an trebuie să asi
gure condițiile necesare unei bune 
aprovizionări a populației, precum 
și satisfacerea celorlalte cerințe 
ale economiei naționale.

TIMIȘ : în funcțiune — noi capacități de producție
93 obiective și capacități de pro
ducție industriale și agrozooteh
nice. Concomitent, s-a acționat 
pentru atingerea parametrilor pro
iectați la obiectivele puse anterior 
in funcțiune. Printre capacitățile 
care realizează de pe acum nivelu
rile de producție planificate se nu

solului împotriva degradării prin 
tasare excesivă. Noile tractoare, 
mașini și utilaje agricole, aflate pe 
planșeta proiectanților sau in curs 
de producere, trebuie, cum arăta 
secretarul general al partidului, să 
Îndeplinească toate aceste cerințe, 
care condiționează, in ultimă in
stanță, obținerea de producții a- 
gricole la nivelul obiectivelor noii 
revoluții agrare.

Datorită alocării consecvente a 
unor fonduri mari de investiții 
pentru dezvoltarea agriculturii, 
care in anii construcției socialiste 
au însumat peste 500 miliarde lei 
(în cincinalul actual li se vor .adău
ga incă 190 miliarde lei), din care 
o bună parte au avut ca destinație 
creșterea dotării cu tractoare și 
utilaje agricole, a fost posibil ca 
intr-un timp scurt agricultura 
noastră să depășească decalajul 
tehnologic ce o separa de țările cu 
o agricultură avansată. Și aceasta 
tocmai ca urmare a lărgirii și mo
dernizării bazei tehnice și, in prin
cipal, a mecanizării, ceea ce a fă
cut posibilă introducerea și aplica
rea pe scară largă a celorlalți fac
tori de intensivizare a producției 
agricole. Toate acestea conferă as
tăzi agriculturii românești un ca
racter modern, eficient, de un . di 
namism specific unei agricultufj 
racordate tot mai strins la progre
sul tehnic, la introducerea celor 
mai. noi cuceriri ale științei și cer
cetării agricole.

Se poate deci aprecia că in reali
zarea producției agricole și mai 
ales în creșterea acesteia gradul 
de mecanizare a lucrărilor are un 
rol determinant. Este tocmai ceea 
ce sublinia secretarul general al 
partidului : „La tot ceea ce am 
realizat în agricultură, in coopera
tive, S.M.A.-urile au o contribuție 
și un rol important. De altfel. în
treaga suprafață a țării se lucrează 
astăzi in mod mecanizat..." Firește, 
aportul mecanizării Ia creșterea 
producției agricole este real și de
cisiv. Dar mărimea acestei contri
buții o dă munca de calitate a me
canizatorilor, a oamenilor care, de
parte de a fi simpli minuitori de 
utilaje, trebuie să cunoască și să 
aplice tehnologiile recomandate in 
toată complexitatea lor. Este toc
mai ceea ce dă dimensiune răspun
derii ce revine mecanizatorilor, a- 
ceștia devenind, in condițiile creș
terii gradului de mecanizare a lu
crărilor, făuritorii principali ai re
coltelor mari de azi și de miine.

IN LEGUMICULTURA este ne
cesar să se acționeze cu forțe mai 
mari și mai bine organizat atit 
Ia întreținerea culturilor, cit mai 
ales la culesul și livrarea acestora 
spre piețele de desfacere și uni
tățile prelucrătoare. Cu atit mai 
necesare sint acestea, cu cit nu in 
puține locuri există o mare discre
pantă intre starea reală de pro
ducție a grădinilor și aproviziona
rea necorespunzătoare a populației 
sau a fabricilor de conserve. în 
grădini se află la această dată 
cantități suficiente pentru a asigu
ra realizarea și depășirea grafice
lor zilnice stabilite cu unitățile de 
valorificare. Ceea ce se cere acum 
este ca pretutindeni să se acțio
neze cu fermitate și operativitate 
pentru mobilizarea oamenilor la 
cules și livrarea produselor către 
consumatori.

IN ZOOTEHNIE, problema prin
cipală rămine in continuare strin
gerea și depozitarea cantităților de 
furaje necesare pentru perioada de 
stabulație. Este un an cu condiții 
deosebite pentru furaje. Este ab
solut necesar ca in toate fermele 
zootehnice aceste condiții să , fie 
valorificate din plin, spre a se 
putea asigura sporirea in continua
re a efectivelor și producțiilor zoo
tehnice.

Se poate spune că ne aflăm in 
plin virf de campanie agricolă de 
vară, intr-o perioadă in care este 
necesar să se execute foarte repede 
și bine un volum mare și complex 
de lucrări. Iată de ce este de 
datoria organizațiilor de partid de 
la sate, a consiliilor populare, â ca
drelor de conducere și specialiști
lor din unități să acționeze cu 
fermitate pentru a asigura mobi
lizarea tuturor forțelor la stringe
rea și punerea la adăpost a întregii 
recolte de grîu, la executarea în 
cele mai bune condiții a celor
lalte lucrări.

mără cele de la întreprinderea de 
aparate electrice de măsurat, in
stalația de apă oxigenată de la 
Combinatul petrochimic „Solven
tul", Filatura de vigonie și secția 
de sortare și prelucrare a mate
rialelor refolosibile de la între
prinderea 1 „Textila" Timișoara.

I
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V

„Partidul trebuie să emită lumina care să călăuzească 
întreaga națiune pe drumul comunismului. Este deci necesar 
ca partidul să rămînă permanent tînăr, să fie mereu pătruns 
de spirit revoluționar, novator, să tragă permanent concluzii
din realitățile sociale, din noile 
cunoașterii umane?"

cuceriri ale stiinteis »

NICOLAE CEAUȘESCU

SI»

In aceste zile, în care întregul nostru partid și popor 
aniversează împlinirea a 23 de ani de la Congresul, al 
IX-lea, cuvintele rostite in iulie 1965 de la înalta tribună a 
supremului forqm al comuniștilor de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU : „CEL DE-AL IX-LEA CONGRES AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN VA RÂMINE ÎNSCRIS CU 
LITERE DE AUR IN ISTORIA ROMÂNIEI" se dovedesc a fi 

de construcție revolu- 
Poporul român, condus

cuvinte istorice, cărora 23 de ani 
ționară le-au validat profundul adevăr, 
de gloriosul său partid comunist, a intrat atunci, in 
iulie 1965, in cea mai rodnică perioadă din istoria sa, in .epoca

socjole, a științei și 
prezidează destinele

deplinei înfloriri a economiei, > a vieții 
culturii. Spiritul Congresului al IX-lea 
României — el insemnînd,. înainte de orice, punerea în operă 
a marilor energii creatoare ale poporului, o intensă activita
te de construcție economico-socială. Spiritul creator al «celui 
de-al IX-lea Congres al comuniștilor români a pus pecetea 
sa de neșters în toate domeniile de activitate - fie ele ale 
construcției materiale, fie ale celei Spirituale,

lată, in această pagină, o seamă de mărturii semnificative 
activi Ta 

de gindire și acțiune revoluționară întemeiată 
al IX-lea al Partidului Comunist Român,

— ginduri, experiențe, opinii - ale. unor participanți 
marea operă 
de Congresul

„Epoca Nicolae Ceaușescuft

Care sînt, după opinia 
dumneavoastră, stimate tovară
șe prof, univ. dr. PETRU PÂN- 
ZARU, semnificațiile majore ale 
perioadei istorice -pe care o 
străbatem? Cum definiți epoca 
deschisă de Congresul al IX-lea?

— Semnificațiile rezultă din 
și prin comparații. Avem pri
lejul — și privilegiul — de a 
compara stadiul avansat al fău
ririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate in România, 
etapa hotăritoare pentijj peșili,- 
zarea obiectivelor sale strategi
ce pe care o străbate poporul 
nostru in prezent, cu epoca ini
țiată acum douăzeci și trei de 
ani de istoricul Congres al 
IX-lea al partidului, care a de
clanșat procesul de înlăturare a 
dogmatismului, șablonismului și 
imobilismului, a deschis un 
drum nou, liber, gindirii crea
toare și acțiunii revoluționare 
continue, a marcat o nouă epo
că in dezvoltarea economico-so
cială, politică, ideologică și cul
turală a țării noastre.

Din punct de vedere istoric, 
destinul poporului nostru a fost 
indisolubil legat de ideea și 
idealurile socialismului incă de 
la finele secolului trecut, cind 
se limpezise, prin demonstrații 
științifice, că socialismul nu 
este „o plantă exotică" pe so
lul românesc. Dar Înfăptuirea 
ideii și idealurilor socialismu
lui potrivit particularităților 
economico-sociale, politice și 
culturale ale României avea să 
fie „opera completă și definiti
vă" a Congresului al IX-lea al 
P.C.R., opera inițiativei istorice 
a unei minți cugetătoare, crea
toare, originale, lucide și pros
pective, a unei inimi care pulsa 
in același ritm cu inima intre
gii națiuni și care aparțin ace
luia ce a dat numele său epocii 
pe care o trăim — Epoca 
Nicolae Ceaușescu.

Volumul și valoarea, densita
tea și multilateralitatea realiză
rilor concrete obținute de cla
sa muncitoare aliată cu țărăni
mea și intelectualitatea româ
nă intr-o vastă și dificilă ope
ră constructivă, profunzimea și 
radicalitatea transformărilor re
voluționare înfăptuite pe tot 
cuprinsul țării de întregul po
por, condus de partid, densita
tea și. semnificația evenimente
lor social-politlce petrecute in 
acești 23 de ani, statutul 
prestigiul înalt 
România socialistă prin acțiuni
le înțelepte, energice și per
severente de politică externă 
principială ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, intr-o epo
că de furtuni, crize, conflicte și 
grave pericole pe arena mon
dială — toate acestea îndreptă
țesc aprecierea că Epoca 
Nicolae Ceaușescu este cea mai 
fertilă epocă din istoria poporu
lui român. De altfel, tocmai ce
lui de-al IX-lea Congres al 
partidului din 1965, tocmai ce
lui ce se află in fruntea parti
dului si statului'nostru li se da
torează marea și definitiva 
restituire a ființei, demnității și 
mindriei națiunii române con
stituite in stat socialist unitar, 
independent si suveran, li se 
datorează revalorizarea trecutu
lui glorios și istoriei milenare 
a poporului nostru, a limbii și 
culturii sale originale, respin
gerea viguroasă a nihilismului, 
cosmopolitismului și servilismu
lui față de tot ce era străin fi
rii și sistemului de valori uma
niste ale națiunii române. 
„Lichidind stările de lucruri 
negative din trecut — aprecia 
recent din nou tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — s-a re
dat poporului nostru sentimen
tul mindriei patriotice, de res
pect pentru trecutul său mile
nar. de demnitate națională și 
sentimentul forței și capacității 
sale de a-șl făuri viața nouă, 
socialistă, așa cum o dorește".

înlăturindu-se curajos multe 
stări de lucruri negative și gre
șeli din trecut, denaturările, a- 
buzurile și ilegalitățile, concep
țiile antiștiințifice și viziunea 

■ idilică, triumfalistă despre con

Șidobindit, de

strucția socialismului, partidul 
nostru, în cei 23 de ani de la 
Congresul al IX-lea. a deschis 
calea afirmării spiritului revo
luționar, constructiv, creator al 
întregului- popor, a asigurat 
transformarea partidului, in de
cursul unei singure generații, 
in centrul vital al intregii na
țiuni, a inițiat, condus și reali
zat un vast program de perfec
ționare a tuturor domeniilor 
vieții sociale, călăuzit constant 
de teza științifică a’făuririi s-o-, 
cililismului cu poporul și pen
tru popor.

Perfecțîonind continuu' activi
tatea de conducere, .de planifi
care, de organizare, activitatea 
ideologică și politieo-educativă, 
creind un sistem larg, democra
tic, unic in felul său', conside- 
rind proprietatea socialistă de 
stat și cooperatistă drept sin
gura bază trainică pentiu pro
gresul economico-social și fău
rirea cu succes a socialismului 
și comunismului, atribuind ști
inței, invățămintului și culturii 
un rol determinant in progre
sul socialist al patriei, asigu- 
rind transpunerea in viață a 
principiilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare, a principiilor 
eticii și echității socialiste, 
partidul nostru este deplin în
dreptățit să declare, prin glasul 
cel mai autorizat al secretaru
lui său general, că „principiile 
economice, cadrul organizatoric 
pe care îl avem corespund actu
alei noastre etape de dezvoltare. 
Avem deja o experiență înde
lungată și, pentru noi, nu se 
pune astăzi problema de a le a- 
duce modificări structurale, ci 
de a asigura realizarea lor mai 
bună și de a lua măsuri pentru 
a perfecționa continuu activita
tea".

Sintem martori și participanți 
la devenirea revoluționară au
tentică a unui vechi și mereu 
tinăr popor, condus de un 
partid matur, încercat, verifi
cat și confirmat de istorie ca 
partidul creativității, demnită
ții și responsabilității naționa
le. investit cu misiunea de a 
înălța națiunea socialistă româ
nă pe culmile civilizației socia
liste și comuniste.

...In 1965. ALEXANDRU BA- 
• NICA — astăzi secretarul co
mitetului de partid de la Com
binatul petrochimic Brazi — 
era elev li Grupul școlar chi
mie din Ploiești. Fiu de țărani, 
a învățat meseria de lăcătuș, a 
terminat liceul, apoi facultatea. 
Astăzi este activist al partidu
lui. O biografie tipică de revo
luționar. de om al muncii cres
cut și educat in anii ce au ar
mat celui de-al IX-lea Congres 
al partidului. -

—• Ce înseamnă. Ia Brazi, spi
rit creator, tovarășe secretar al 
comitetului de partid? Ce s-a 
întîmplat la Brazi din 1965 și 
pină astăzi?

— Două întrebări, un singur 
răspuns: tot ceea ce s-a intim- 
plat la Brazi in acești 23 de ani

este expresia spiritului creator 
imprimat vieții noastre de Con
gresul al IX-lea. Combinatul 
nostru este o adevărată oglindă 
a marilor prefaceri care au in
tervenit in industria româneas
că în mai bine ele două dece
nii. Marile investiții de care 
am beneficiat, modernizarea, 
diversificarea producției, ritmu
rile inalte de dezvoltare, para
metrii calitativi atinși de pro
dusele noastre — toate acestea 
și multe altele depun mărturie 
pentru politica justă a partidu
lui nostru, pentru spiritul crea
tor ce domnește in economia 
românească, in viața noastră 
socială. Prelucrăm de 4 ori mai 
mult țiței decit in 1965, valori
ficarea materiei prime este de 
aproape 6 ori mai mare, nu
mărul de produse de aproape 3 
ori. Stăpinim utilaje și tehno
logii mult mai avansate, mai e- 
ficiente. Nivelul de calificare al 
forței de muncă este mult su
perior. Cercetarea științifică 
este la un nivel nici măcar bă
nuit acum 23 de ani.

— Ce ne spuneți, plecind de 
la experiența dumneavoastră, 
despre locul și rolul partidului 
in viața de astăzi a societății 
românești?

— In actualul stadiu de dez
voltare a societății socialiste 
românești — caracterizat prin 
amploarea crescindă și com
plexitatea deosebită a proble
melor care se cer soluționate 
pentru a asigura dezvoltarea in
tensivă, multilaterală și echili
brată a economiei, prin dez
voltarea democrației muncito- 
rești-revoluționare și perfec
ționarea cadrului de participa
re a maselor la conducerea tu
turor sectoarelor de activitate, 
prin eforturile ce se depun pen
tru formarea și manifestarea 
plenară a conștiinței socialiste, 
inaintate, a personalității crea
toare a oamenilor muncii — 
partidului ii revine inalta mi
siune de a constitui forța poli
tică organizatoare și dinamiza
toare a întregii activități econo- 
mico-sociale. Partidul 
tă și va continua să 
te și in viitor centrul 
funcționării societății.
reglării întregului angrenaj so
cial.

întreaga operă de construcție 
socialistă in România. modul 
nou in care este structurată și 
se desfășoară viața societății 
constituie dovada vie că Parti
dul Comunist Român și-a cuce
rit prin fapte și tși îndeplineș
te cu maximă eficiență rolul de 
forță politică conducătoare in 
societate, acționind in indisolu
bilă unitate cu poporul. Este 
unitatea făurită in anii ce au 
urmat după Congresul al 
IX-lea, anii in care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a proclamat 
teza fundamentală a demersu
lui nostru revoluționar: SOCIA
LISMUL SE CONSTRUIEȘTE 
CU POPORUL, PENTRU PO
POR 1

Conducerea și organizarea uni
tară, armonioasă a dezvoltării 
economiei, a tiuuror sectoarelor 
activității sociale, soluționarea 
prin eforturi convergente, dirija
te la scara intregii societăți, a 
contradicțiilor și neconcordanțe- 
lor existente sau care pot să 
apară pe parcurs, stabilirea co
rectă a priorităților, concentrarea 
eforturilor materiale și umane 
asupra soluționării problemelor 
esențiale in fiecare etapă dată, 
modificarea operativă a obiecti
velor in funcție de noile ele
mente ce intervin pe parcursul 
înfăptuirii planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială, descoperirea și punerea 
in valoare a rezervelor de capa
citate creatoare, toți acești pa
rametri esențiali ai unei condu
ceri științifice — la care, in 
realitate, se adaugă mulți alții 
— atestă creșterea imensă a ce
rințelor conducerii sociale con
știente, unitare și eficiente in 
raport direct cu amplificarea și 
diversificarea proceselor econo
mice și sociale, specifice unei 
economii moderne, angajate in
tr-un complex efort de dezvol
tare pe baze intensive.

este legată nemijlocit de prima 
vizită de lucru efectuată de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
orașul Rîmnicu Sărat, în pri
măvara anului 1967.

Astăzi, întreprinderea noas
tră, care a împlinit 18 ani, con
stituie un punct de referință 
intr-o zonă industrială puterni
că. ce include patru unități re
publicane. Rîmnicu Sărat a de
venit un oraș-efigie al unei po-

lui Buzău, adăugindu-se celei 
agricole — tradițională aici — 
s-a afirmat abia in deceniul al 
șaptelea, îndeosebi după .Con
gresul al IX-lea. In ultimii 23 
de ani. Buzăul s-a dezvoltat 
tr-un ritm mediu de 16,5 la 
tă, superior celui pe țară, 
județul Buzău se fabrică 
treaga producție a țării de apa
rate de cale ferată, de garni
turi de frină și etanșare, de 
cord metalic și de plase sudate

în- 
su- 
în 

în-

de garnituri din Rimnicu Să
rat, ca și experiența Combina
tului petrochimic de la Brazi, 
evocată mai înainte — ca, de 
altfel, experiența mai fiecărei 
unități economice — sînt doar o 
parte din vastul tablou al realită
ților care probează marele avint 
al științei in acești 23 de ani 
hotăritori din istoria patriei. 
„S-a dezvoltat larg și s-a preci
zat mai bine rolul științei și 
culturii in făurirea noii orin- 
duiri sociale — arăta de curind 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
pornindu-se de la faptul că nu 
se poate vorbi de realizarea 
socialismului și comunismului 
fără a așeza la temelia lor cele 
mai noi cuceriri ale științei și 
culturii, ale cunoașterii umane 
in general. Numai și numai pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
științei, tehnicii, cultifrii, ale 
cunoașterii se pot făuri cu succes 
socialismul și comunismul, se 
pot asigura bunăstarea și feri
cirea întregii națiuni !“

Amploarea fără precedent a 
progresului economico-social al 
României în epoca inaugurată 
de Congresul al IX-lea al 
partidului este de neconceput 
fără considerarea spațiului larg 
atribuit științei in perimetrul 
teoriei și practicii revoluțio-

Uriașa forță de creație 
a poporului român

reprezin- 
reprezin- 
vital al 
al auto-

Treptele devenirii socialiste 
și comuniste a patriei

„In dezvoltarea generală a pa
triei noastre socialiste — subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Expunerea cu privire la per
fecționarea activității organiza
torice, ideologice și politico-e
ducative in vederea creșterii 
rolului conducător al partidului 
în întreaga viață economico-so- 
cială — un moment de o impor
tanță deosebită, s-ar putea spu
ne hotăritor pentru destinul so
cialist al patriei noastre, ii re
prezintă Congresul al IX-Iea al 
partidului, din vara anului 1965“. 
Este o realitate probată de des
tinul general al țării — dar și de 
destinul fiecărei unități terito
riale sau de producție, al fie
cărei colectivități, al fiecăruia

dintre cei 23 de milioane de 
concetățeni.

Stăm de vorbă cu inginerul 
DUMITRU POPA, directorul 
întreprinderii de garnituri de 
frină și etanșare Rîmnicu Sărat, 
județul Buzău. Ne răspunde :

— Teza teoretică despre re
partizarea armonioasă a forțelor 
de producție pe teritoriul țării 
este ilustrată cu puternice re
verberații și de istoria contem
porană a localității, noastre — 
istorie care, in același timp, de
pune mărturie despre marea e- 
fervescență creatoare deschisă 
de Congresul al IX-lea al parti
dului nostru comunist.

Apariția întreprinderii în care 
imi desfășor activitatea — în
treprindere unică în țară —

nitate a acesteia, iradierea înfă
țișării ei autentice.

A dezvălui în toată dimensiu
nea ei ideea de durată și de 
permanentă românească aici, la 
Dunăre, Carpați și Mare, ă cinsti 
memoria înaintașilor, făcînd 
din istorie un izvor viu de pa
triotism, a descifra în ea iden
titatea noastră autentică și pro
fundă, In consonanță cu chema
rea cronicarului : „caută și te 
privește ca intr-o. oglindă, ceti- 
toriule", și a pune în valoare 
mesajele active și vii pe care 
istoria le poate transmite con
temporaneității, prin tradițiile 
sale trainice și de preț, iată 
spiritul in care secretarul gene
ral al partidului a înțeles me
nirea istoriei. Datorită operei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
militării sale energice pentru în
țelegerea adecvată a trecutului 
nostru, există astăzi, mai mult 
ca oricînd altădată, o conștiință 
vie a caracterului unitar al is
toriei țării, poporului și parti
dului.

Istoria țării, a poporului este 
matricea care hrănește viața și 
acțiunea partidului și cadrul in 
care devin inteligibile sensurile 
acestei acțiuni. Pentru că Dârti- 
dul iși asumă total destine
le națiunii, trăiește din plin 
viața ei, simte nevoia imperioa
să a integrării organice și vede 
logica rațiunii sale in unitate 
cu poporul, cu patria. Or, la 
procesul acestei asumări de des
tin, al acestei integrări, organice, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adus o contribuție hotăritoare. 
a avut un rol decisiv. Desci- 
frînd cu clarviziune cerințele 
actuale ale istoriografiei noas
tre, sesizind acele verigi ale 
cunoașterii care sînt definitorii 
pentru dezvoltarea ei in ansam
blu. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fixat în. ordinea de priorități 
a preocupărilor asemenea pro
bleme ca : stabilirea locului in 
istorie a poporului român, ca
racterul său unitar, originea și 
continuitatea sa in spațiul car- 
pato-danubiano-pontic.

litici consacrate dezvoltării tu
turor zonelor țării. De la 48 de 
apartamente in 1965, cei peste 
37 000 de rimniceni au la dis
poziție acum peste 7 600 apar
tamente. Dezvoltarea economi
co-socială a determinat in ace
eași perioadă creșterea numă
rului personalului muncitor cu 
aproape 50 la sută din popu
lația orașului.

în semestrul al doilea din 
1972, întreprinderea de garni
turi de frină și etanșare a în
ceput să producă. Se 
fel pe piață o nouă 
fabricație, tot mai 
Acum am ajuns la o 
de producție de 
mare la ferodouri și s-a dublat 
cea de la marsit și garnituri 
de etanșare. De 16 ani, țara 
noastră nu mai importă garni
turi de etanșare și in această 
perioadă am ajuns să oferim 
pieței interne și externe, prin 
export direct și indirect, peste 
14 000 de produse. Ca urmare a 
rezultatelor bune obținute, uni
tatea noastră a fost distinsă, 
pentru a treia oară consecutiv, 
cu „Ordinul Muncii" clasa I. 
Rezultatele confirmă implicarea 
conștientă a fiecărui om al 
muncii in tripla sa calitate, de 
proprietar, producător și bene
ficiar. Produsele industriei rim- 
nicene sînt exportate în peste 
20 de țări ale lumii; in 1990 vo
lumul exportului va depăși 500 
milioane lei.

Vocația industrială a județu-

lansa ast- 
marcă de 
solicitată, 
capacitate 

trei ori mai

jucru 
ă ș u 1. 
județul 
numai 

dezvol-

pentru construcții, peste 50 la 
sută din producția de sirmă 
trasă și electrozi de sudură, o 
zecime din toată producția de 
geam tras, produse ale indus
triei electrotehnice și, mai re
cent, primele galeuri româ
nești.

Prin materializarea importan
telor fonduri de investiții alo
cate, valoarea producției in
dustriale realizate în județul 
Buzău anul trecut s-a ridicat 

. la 24 miliarde lei, față de nu
mai 2,6 miliarde lei în 1968.

Cele șapte vizite de 
efectuate de t o v a r 
Nicolae Ceaușescu în 
nostru au prilejuit nu 
analize rodnice asupra
tării acestor străvechi meleaguri, 
ci, în primul rînd, un sprijin 
concret in depășirea unor greu
tăți, au marcat momente im
portante in evoluția unităților 
economice, a orașelor și satelor, 
a agriculturii, fiind tot atitea 
trepte ale devenirii noastre so
cialiste. A,rgumentele dezvoltă
rii viitoare a județului nos
tru sint aceleași ca și pină 
acum — justețea politicii pro
movate de partid, de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
de dezvoltare armonioasă, 
chilibrată a 
țării, voința 
o înfăptui 
șui potențial de creație căruia 
Congresul al 
„cale liberă".

...Și experiența întreprinderii

e-
tuturor zonelor 

a 
uria-

oamenilor de 
neabătut,
IX-lea i-a dat

nare. Un rol de seamă in 
elaborarea și infăptuirea politi
cii Partidului Comuțjisl. Român 
de implementare științei in 
toate celulele organismului e- 
conomico-social il are activita
tea strălucită a tovarășei Elena 
Ceaușescu. eminent om politic, 
savant de largă recunoaștere 
internațională, care și-a dedi
cat viața progresului neabătut 
al României pe treptele mereu 
mai înalte ale devenirii socia
liste și comuniste. Partidul, 
secretarul său general cheamă 
pe toți cei ce muncesc să-și în
sușească tot ceea ce este . mai 
nou in știință și tehnică, in toa
te domeniile de activitate, să 
învețe continuu — căci victoria 
socialismului și crmunismului 
poate fi asigurată t.oar pe baza 
celor mai noi cuce-ir i din toate 
domeniile.

împotriva 
închistării, 
mineralizate, 
pare a fluxului viu al 
pentru spirit viu. creator, des
chis noului, pentru considerarea 
realității in multiplicitatea și 
complexitatea ei, Congresul al 
IX-lea al partidului, anii care 
i-au urmat au desfășurat o am
plă și deloc ușoară bătălie..In
staurarea și legitimarea în 
partid și în societate a spiritu
lui științific este încă una din 
marile, din neprețuitele cuceriri 
pe drumul deschis de marele 
forum comunist din vara anului 
1965.

dogmatismului, a 
împotriva gindirii 
a in'.hiderii în ti- 

vieții.

întreaga operă a tovarășului 
Nicolae feauș,escu mărturisește 

. r.Uuul pentru istorici de a 
căuta, in dubla lor calitate de 
oameni de știință, care prin in
vestigațiile lor descoperă ade
vărul, și de educatori, trans- 
mițătorl ai adevărului, să facă 
din adevăr forța generatoare a 
sentimentelor reale de patrio
tism și de solidaritate interna
țională.

Pre' . Lndenwul pentru. istorici de face ~ ■ ■ r
înfăptuirea ei.

Puternicul flux de creație so
cială generat de Congresul al IX- 
lea al partidului a cuprins toate 
orizonturile Societății românești. 
Sistemul democrației muncito- 
rești-revoluționare. unic în felul 
său. stă mărturie pentru covîrși- 
toarea acțiune teoretică și prac
tică a partidului nostru comu
nist, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru puterea de inovare, 
pentru capacitatea de a croi 
noi făgașuri devenirii sociale. 
Participarea întregului popor la 
elaborarea și înfăptuirea poli
ticii partidului și statului nos
tru s-a dovedit, de-a lungul 
anilor, o adevărată forță mo
trice a înaintării României 
pe drumul construcției . socia
lismului și comunismului.

Stăm de vorbă cu unul din 
zecile de mii de oameni ai 
muncii care decid și înfăptu
iesc, dînd glas voinței tovarăși
lor lor de muncă, planurile 
unităților economice : VIOREL 
BERCEA, maistru principal la 
întreprinderea de prelucrare a 
lemnului din Tirgu Mureș.

— Ca muncitor și apoi mai
stru principal la secția nr. 2 
(confecții mobilă) a întreprin
derii de prelucrare a lemnului 
„23 August" din Tirgu Mureș, 
am cunoscut „pe viu" modul in 
care s-a instaurat și func
ționează, după Congresul al 
IX-lea al partidului, demo
crația muncitorească-revolu țio
nară. Sint membru in consiliul 
oamenilor muncii — și înțeleg 
să onorez această calitate prin- 
tr-o participare efectivă la 
soluționarea tuturor probleme
lor care privesc dezvoltarea 
unității noastre, care frănuntâ 
colectivul nostru muncitoresc. 
Activitatea pe care o depun, 
alături de tovarășii mei, mi-a 
dovedit ce atribuții și răspun
deri mari revin acestui for de 
conducere colectivă. Personal, 
am ajuns la concluzia că o pro
punere (o sesizare) făcută in 
cadrul consiliului, oricit de in
genioasă ar fi, nu are mare va
loare dacă autorul ei — ca re
prezentant al unui anume loc 
de muncă — nu oferă el insuși 
soluții și nu acționează, im 
ună cu colectivul din care 
parte, pentru
Pentru a realiza acest lucru, 
obișnuiesc ca înaintea ședințe
lor să mă consult cu lucrătorii 
secției, să cunosc problemele 
ridicate in grupele sindicale 
sau la ședințele lunare de fun
damentare a planului ; astfel, 
propunerile mele reprezintă, in 
fapt, nu dorința maistrului, ci a 
oamenilor pe care ii reprezintă.

Fără a intra in detalii, pot 
spune că, in cazul nostru, reu
șitele tehnice și de producție 
au avut la bază propuneri fă
cute in adunările generale, 
in consiliul oamenilor mun
cii, ale căror insistență, per
severență in urmărirea reali
zării obiectivelor stabilite au 
avut o mare inriurire asupra 
bunului mers al producției. 
Dezbaterile care au loc, con
fruntările de opinii, disputele 
chiar au rol important in stabi
lirea căilor celor mai eficiente, 
a soluțiilor celot; mai juste 
pentru problemele pe care 
viața, dezvoltarea le ridică. Re
cunoaștem aici, ca intr-o pică
tură de rouă care reflectă cerul, 
viața social-politică vie din pa
tria noastră, clocotul de idei, 
căutarea creatoare. Avem cu toții 
conștiința că datorăm Congresu
lui al IX-lea al partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
generoasele deschideri, pe plan 
social și politic, spiritul crea
tor, novator instaurat de 23 de 
ani irr viața societății noastre.

— Ca om de știință, stimate 
tovarășe prof. univ. dr. STE
FAN STEFANESCU, cum apre- 
ciați locul acordat astăzi isto
riei in țara noastră ?

— Istoria, ca disciplină ce 
unește deopotrivă rigoarea de
monstrației științifice cu imen
sele ei posibilități educative, a 
devenit, după Congresul al IX- 
lea al Partidului Comunist Ro
mân, o componentă a politicii 
partidului. Ampla solicitare a 
istoriei, a cunoașterii trecutului 
și a moștenirii lui de tradiții 
pe un cimp vast de aplicații ale 
construcției socialiste curente și 
ale activității prospective iși 
găsește expresia concentrată in 
afirmația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului : „Nimic 
nu se poate construi ignorînd 
trecutul".

Pornind de la această 
convingere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cuprins el 
însuși într-o viziune de strălu
cită sinteză toate momentele e- 
sențiale ale istoriei țării și a 
creat o operă de profundă ana
liză, in cadrul căreia aplicarea 
creatoare a concepției materia
lismului istoric și a metodei 
dialectice a permis degajarea 
unor adevăruri fundamentale 
pentru trecutul, prezentul șl vi
itorul poporului român. Ctitor 
și modelator de istorie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a redat 
istoriei ca știință întreaga dem

— Cunoaștem cu toții faptul 
că în perioada ce a urmat celui 
de-al IX-lea Congres al parti
dului, țara noastră a cunoscut o 
dezvoltare fără precedent, 
transformindu-se din temelii.

Cel care iși începe astfel măr
turia, recapitulindu-și viața, a 
sa, a uzinei, a municipiului in 
care muncește și trăiește, este 
maistrul MIHAI CIUBOTAR, 
de la întreprinderea de utilaje 
și piese de schimb din Suceava. 
El continuă :

— în tabloul insuflețitor al 
înfloririi patriei socialiste se 
înscriu și frumoasele plaiuri 
sucevene. Ca rod al politicii de 
dezvoltare armonioasă a tuturor 
zonelor, a apărut și întreprin
derea de utilaje și piese de 
schimb din Suceava, care a în
ceput să producă in vara anu
lui 1968. în primii ani se pro
duceau aici numai piese de 
schimb și subansamble pentru 
industria materialelor de con
strucții. Urmare a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
date cu ocazia vizitei din luna 
mai 1970, a fost elaborat un 
studiu . de dezvoltare. care viza 
folosirea intensivă a capacități
lor și suprafețelor productive, 
îmbogățirea nomenclatorului de 
fabricație. Pentru a ilustra mai 
convingător continua dezvoltare 
și modernizare a unității, men
ționez că valoarea producției- 
marfă este mai mare față de 
1970 de 12,4 ori in acest an, iar 
productivitatea muncii de 4,8 
ori.

— Tovarășe Ciubotar, după a- 
ceste cuvinte despre trecut, -un 

. trecut recent, vă rugăm să ne 
spuneți citeva cuvinte despre 
viitor.

— Documentele Congresului 
al XIII-lea și ale Conferinței 
Naționale ale partidului care 
prefigurează dezvoltarea viitoa
re a României, au deschis mă
rețe perspective in noua etapă pe 
care o parcurgem, pe baza ac
centuării aportului cercetării 
științifice și a introducerii pro
gresului tehnic în toate ramu
rile de activitate, a intensifi
cării factorilor calitativi de efi
ciență ai dezvoltării. Realizarea 
unei creșteri economice intensi
ve se poate obține numai prin 
modernizarea structurilor de 
producție, ridicarea permanentă 
a nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, sporirea productivi
tății muncii, accentuarea specia
lizării și integrării in producție 
in vederea utilizării cu randa
ment maxim a capacităților de 
producție și a reducerii cheltu
ielilor materiale.

Documentele Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Națio
nale ale partidului, tezele pentru viitoarea plenară a Comite
tului Central al partidului atestă, o dată in plus, inal
ta responsabilitate comunistă, revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru destinele patriei, pentru împlinirea 
aspirațiilor vitale ale poporului de progres și bunăstare. Ela 
sint încă o materializare a spiritului creator al Congresului al 
IX-lea, noi dovezi ale continuității revoluționare, ale permanen
ței novatoare a acțiunii teoretice și practice a partidului nostru 
comunist, a secretarului său general, lată de ce întregul popor 
român are pe deplin conștiința că istoricul Congres al IX-lea 
al partidului, prin care s-a deschis „Epoca Nicolae Ceaușescu”, 
a fost un act hotăritor in istoria patriei.

Reporterii șl corespondenții „Sclntell"
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU
au efectuat o vizită de lucru în județul Giurgiu

(Urmare din pag. I)
tinere au oferit, cu dragoste, buchete 
de flori.

După datină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întimpinați cu 
piine și sare.

în aclamațiile entuziaste ale mul
țimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au luat Ioc 
intr-o mașină deschisă, indrep- 
tindu-se spre COMBINATUL 
CHIMIC.

La vizită au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea și Silviu Curticeanu.

în centrul dialogului de lucru 
purtat de secretarul general al parti
dului cu factorii de răspundere din 
Ministerul Industriei Chimice și Pe
trochimice, cu reprezentanți ai cen
tralei industriale de profil și specia
liștii unității s-au aflat probleme le
gate, de modul în care se acționează 
pentru realizarea programului de in
vestiții, atingerea parametrilor pro
iectați la capacitățile de producție 
date in folosință, pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal.

S-a subliniat că volumul mare de 
Investiții și mai ales importanta deo
sebită pe care noile construcții o au 
pentru economia națională conferă 
acestei noi platforme industriale 
atributele unui obiectiv-unicăt al 
chimiei românești.

Aici urmează să se realizeze în
treaga gamă de vulcacite, coloranti 
și alte produse chimice de sinteză 
fină, de mic tonaj, dar cu o vâloăre 
economică mare, care vor asigura 
dezvoltarea și modernizarea altor 
ramuri ale industriei noastre.

Secretarul general al partidului a 
fost informat că prin atingerea capa
cității proiectate noul obiectiv va 
satisface cerințele interne de aseme
nea produse, asigurindu-se, totodată, 
însemnate disponibilități pentru ex
port.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate date privind dezvoltarea 
producției de coloranți și interme
diari, precum și realizarea insta
lației pentru producerea lingourilor 
de titan și zirconiu. S-a relevat fap
tul că stadiile fizice ia aceste inves
tiții sint intr-o fază avansată de 
execuție, existind condiții ca ele să 
intre in funcțiune la termenele 
stabilite.

Studiind modul de amplasare în 
teren a fabricilor de pe trei platfor
me ale Combinatului chimic Giur
giu. secretarul general al partidului 
a cerut factorilor de răspundere, 
constructorilor și beneficiarului să 
acorde cea mai mare atenție ampla
sării fiecărui obiectiv de investiții, 
folosirii mai raționale a terenurilor 
și a spațiilor, a construcțiilor reali
zate in prima etapă de dezvoltare, 
astfel incit, prin revederea fluxuri
lor de fabricație, acolo unde este 
cazul să se stabilească alte folosin
țe, iar construcțiile ce vor fi create 
în etapele următoare să faciliteze 
lărgirea gamei de produse, creșterea 
generală a eficienței economice. S-a 
cerut, totodată, să se acționeze pen
tru înlăturarea locurilor înguste și 
punerea in funcțiune, la timp, a 
■noilor capacități.

în timpul vizitei, secretarul gene
ral al partidului a făcut o seamă de 
recomandări privind buna organiza
re a producției și a.muncii. întărirea 
ordinii și disciplinei, atit în combi
natul chimic, cît și pe șantierul de 
realizare a investiției. Cu deosebire 
a fost subliniată necesitatea ca tot 
ceea ce se realizează aici să fie in 
deplină concordanță cu politica parti
dului nostru și legile țării privind 
ocrotirea și îmbunătățirea perma
nentă a calității mediului înconju
rător, astfel ca omenii să se bucure 
de condiții de viață și de muncă 
tot mai bune, de confortul civiliza
ției moderne.

în încheierea vizitei. • tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întâlnit cu membrii 
Biroului Comitetului județean Giur
giu al P.C.R.

în cadrul ședinței a continuat a- 
naliza desfășurată în cursul dimi
neții la Combinatul chimic, stabilin- 
du-se căile și modalitățile concrete 
pentru, indeplinirea, in cele mai 
bune condiții, a importantelor sar
cini ce revin județului Giurgiu din 
planul pe 1988 și pe întregul cinci
nal. din documentele Congresului ăl 
XIII-lea și Conferinței Naționale 
ale P.C.R.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost exprimate, de către primul-se- 
cretar ai comitetului județean de 
părti-d. calde mulțumiri pentfu -vi
zita efeotuată, pentru indicațiile și 
orientările date. pentru sprijinul 
acordat organizației județene de 

partid, dezvoltării continue a jude
țului Giurgiu.

în cadrul întâlnirii, membri ai 
biroului au prezentat activitatea de
pusă de comuniști, de toți oamenii 
muncii din județ pentru realizarea 
sarcinilor de plan pe 1988 și pe în
tregul cincinal. în acest sens, au fost 
evidențiate rezultatele obținute, in 
perioada care a trecut din acest an. 
in industrie, agricultură, in dome
niul construcțiilor social-edilitare. 
Totodată, au fost menționate, in 
spirit critic și autocritic, neajunsu
rile manifestate, precum și măsurile 
luate pentru eliminarea acestora. în 
același timp, s-a raportat asupra 
modului in care se înfăptuiește ac
țiunea de sistematizare a teritoriu
lui, de urbanizare a unor localități 
din județ.

Luind cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat rezul
tatele oamenilor muncii din județul 
Giurgiu și a arătat că se impune 
să se acționeze in continuare, cu 
răspundere, pentru realizarea ritmi
că. integrală a sarcinilor de plan 
pe acest an și pe întregul cincinal.

Secretarul general al partidului a 
subliniat că trebuie să se intensifice 
ritmul de recoltare a griului. în ve
derea încheierii grabnice a secerișu
lui, evitindu-se pierderile, să se asi
gure livrarea operativă a producției 
prevăzute la fondul de stat, precum 
și efectuarea la timp și de calitate a 
celorlalte lucrări de sezon.

în cadrul întîlnirii, o atenție deo
sebită a fost acordată studierii mo
dului de realizare a programelor de 
sistematizare a localităților din județ. 
Apreciindu-se că trebuie să se facă 
mai mult în această direcție, secre
tarul general al partidului a cerut 
cadrelor de conducere din județ să 
acționeze în cel mai scurt timp pen
tru elaborarea unor noi schițe de sis
tematizare. respectarea cu strictețe a 
prevederilor legale privind delimita
rea perimetrelor orașelor, a așezări
lor rurale, pentru aplicarea cu mai 
multă consecvență a programelor de 
organizare a teritoriului, sistematiza
re a localităților, reducere a supra
fețelor . construibile. S-a cerut ca in 
următorii trei-patru ani să se încheie 
sistematizarea și modernizarea mu
nicipiului Giurgiu, să crească puter
nic ritmul construcțiilor de locuințe, 
astfel 'incit acesta să se înfățișeze ca 
un oraș modern. înfloritor.

în același timp, s-a relevat că se 
impune să se acorde prioritate vii

toarelor centre agroindustriale ale 
județului, care trebuie să dispună de 
toate dotările necesare. în viitoarele 
centre agroindustriale și în comune, 
in concordanță cu obiectivele politi
cii partidului și statului nostru de 
creștere a puterii lor economice, de 
înflorire a tuturor așezărilor țării, 
vor funcționa unități industriale, în
deosebi ale industriei mici, vor fi 
create unități de invățămint, cultu
ră și ocrotire a sănătății. în afara 
școlilor generale și a școlilor profe
sionale, vor funcționa licee avind și 
treapta a doua, iar căminele cultu
rale iși vor desfășura activitatea ca 
centre de cultură și creație „Cîn- 
tarea României". în fiecare centru 
orășenesc agroindustrial vor fi con
struite spitale, maternități, precum 
și alte unități — baie comunală, bru
tărie, piață agroalimentară, complex 
sportiv și alte dotări social-edilitare.

în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat con
vingerea că biroul comitetului jude
țean, organizația județeană de partid, 
comuniștii, toți oamenii muncii vor 
acționa cu fermitate pentru o cît mai 
bună organizare a muncii, pentru 
obținerea unor rezultate și mai bune 
in toate domeniile de activitate.

Biroul comitetului județean de 
partid a dat tovară.șului 
Nicolae Ceaușescu asigurări că orga
nizația județeană de partid, locuitorii 
județului vor ■ face totul pentru în
făptuirea neabătută ,a sarcinilor și 
indicațiilor primite cu prilejui aces
tei vizite, pentru ca județul Giurgiu 
să iși aducă o contribuție tot mai 
mare la dezvoltarea generală a țării, 
la înălțarea patriei pe noi culmi de 
progres și civilizație.

Luindu-și rămas bun de la locui
torii municipiului Giurgiu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat acti
vitatea desfășurată, realizările obți
nute in indeplinirea planului în in
dustrie, agricultură. în celelalte sec
toare și le-a adresat urări de noi și 
tot mai mari succese, multă sănă
tate și fericire.

Cuvintele secretarului general al 
partidului au fost primite cu multă 
însuflețire de cei prezenți. care, prin 
puternice aplauze, urale și aclama
ții. au dat glas voinței lor ferme de 
a acționa cu hoțărire și răspundere, 
de a munci strins uniți in jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral. pentru înfăptuirea in cele mai 
bune condiții a programelor de dez
voltare multilaterală a României so
cialiste. —

Săptăndnă decisivă pentru
vaslui; Fiecare oră bună de lucru

este folosită din plin
Secerișul griului se desfășoară 

acum din plin in aproape toate uni
tățile agricole din județul Vaslui. 
Se muncește întreaga zl-lumină pen
tru stringerea recoltei de pe cele 
peste 87 000 hectare cu griu. Modul 
responsabil in care se acționează 
este confirmat de faptul că. încă din 
prima zi. s-a înregistrat un ritm 
de lucru înalt. Tovarășul Vasile 
Nucuță. directorul general al direc
ției agricple județene, ne spune că 
există condiții ca în această vară să 
se realizeze cea mai scurtă campa
nie de recoltare a griului,

în cursul zilei de luni am urmărit 
cum se lucrează la seceriș in eiteva 
unități din consiliul agroindustrial 
Zorleni. La orele 9,20, pe o solă a 
cooperativei agricole Zorleni. erau 
concentrate 30 combine. Și totuși, 
nu se lucra. Inginerul-șef al coope
rativei. Laurențiu Armencea. ne 
spune că au încercat, dar, datorită 
unei ploi din ajun, boabele aveau o 
umiditate prea mare, iar ca atare 
multe rămîneau in spice. Combine- 
rii nu au stat degeaba, ci au efec
tuat reglajele necesare. Soarele a 
zvîntat spicele și numai peste mai 
bine de o oră combinele au putut 
intra in lan. Se aprecia că pină seara 
va fi strinsă recolta de pe cele 240 
hectare, ceea ce s-a si realizat. Da
torită faptului că se urmărește oră

STRINGEREA SI DEPOZITAREA FURAJELOR
1

-o campanie permanentă, bine organizată
în momentul de față zootehnia 

județului Constanța dispune de un 
efectiv de 184 000 bovine de aproa
pe un milion de ovine (ca să ne 
referim doar la aceste două specii) 
animale pentru a căror întreținere 
trebuie să existe o grijă deosebită, 
cu precădere in ce privește asigu
rarea unor cantități îndestulătoare de 
furaje de bună calitate. Cum se ac
ționează in această direcție ? Pe baza 
unor măsuri* 1 ferme luate de comite
tul județean de partid, . stringerea 
furajelor, irigarea zi și noapte a lu- 
cernierelor și a celorlalte suprafețe 
destinate bazei furajere s-au consti
tuit intr-o campanie specială. Că se 
desfășoară cu adevărat o campanie 
de stringere a furajelor, că există 
in momentul de față o optică nouă 
care atestă grijă și înaltă răspundere 
pentru această problemă cu adinei 
implicații in dezvoltarea zootehniei 
o demonstrează două cifre : față de 
un program prin care se prevedea 
depozitarea pină la 1 iulie a unei 
cantități de 122 000 tone de fin, s-au 
realizat, transportat și depozitat 
123 400 tone. Tocmai pentru ca, in 
această perioadă de virf a lucrărilor 
agricole, stringerea furajelor să nu 
devină o preocupare adiacentă, co
mitetul județean de partid a indicat 
ca, in toate unitățile agricole de stat 
și cooperatiste, de această problemă 
să răspundă directorii I.A.S.-urilor 
și președinții cooperativelor agricole. 
O măsură care s-a dovedit deosebit 
de eficace. în felul acesta, oamenii 
cu răspunderile cele mai mari din 
unități s-au „întors cu fața" la 
zootehnie, asigurindu-i condiția cea 
mal importantă pentru producțiile 

Cu cele 13 secții ale. sale — din Si
ghișoara, Sovata, Luduș, Voiniceni, 
Sărmașu, sectorul de croit din Re
ghin — și cu platforma de bază din 
Tirgu Mureș, întreprinderea de pre
lucrare a lemnului „23 August" este 
și in' acest an una din unitățile cu 
cea mai mare pondere a producției 
de mobilă pentru export din cadrul 
Centralei de prelucrare a lemnului; 
Colectivul unității a dobîndjt, in de
cursul anilor, un considerabil pres
tigiu in rindul partenerilor externi. 
Exportul produselor. CU marca 
„MpB.EX" — efectuat azi in țări de 
pe toate continentele — a urmat o 
dinamică spectaculoasă : de la 55 la 
sută in totalul producției-marfă in
1965. 72 la sută, in 1980, Ia peste 98 lă 
sută, in acest an. O dată cu creșterea 
solicitărilor . la export, volumul pro
ducției de 'mobilă a' sporit continuu, 
unitatea realizind azi mobilier in 
circa 1 500 tipodimensiuni, intre care 
sufragerii, dormitoare, holuri, biblio
teci, camere de tineret, mobilier 
pentru copii și altele, solicitate; de 
peste 40 de firme din R. F. Germa
nia. Olanda, U.R.S.S.. Franța, Anglia, 
Italia. Austria, Elveția, S.U.A. și, 
mai nou, din Japonia.

încă de la începutul discuției cu 
directorul acestei mari unități, ingi
nerul Lucian Olteanu, ne-a reținut 
atenția un fapt cu totul deosebit : în 
pofida marelui nomenclator de pro
duse, a ponderii pe care exportul îl 
are în producția-marfă, cît și a unor 
greutăți întimpinate în perioada de 
început a anului, colectivul de oa
meni ai muncii din această presti
gioasă unitate a îndeplinit, în peri
oada care a trecut de la începutul 
anului, planul de producție la export 
total in proporție de 100,6 la sută, 
realizind. față de aceeași perioadă a 
anului trecut, o producție suplimen
tară de export in valoare de 92 mi
lioane lei. Totodată, exportul pe re
lația devize convertibile a fost rea
lizat in proporție de 102,4 la sută.

— Cum explicați acest succes, 
care, fără îndoială, evidențiază o 
bună experiență in abordarea pro
blemelor producției pentru export ?

— Din propria noastră experiență 
— ne spune interlocutorul — ne-am 
convins de un lucru esențial. Oricit 
de mobilizatoare ar fi sarcinile de 
export și oricit de numeroase ar fi 
tipurile de mobilă produse lă- un 
moment dat, „cheia" reușitei rezidă 
în asigurarea a trei condiții funda
mentale : cunoașterea exactă a „pul
sului" pieței externe, a ce anume 
.„se vinde" la un moment dat ; asi

de oră starea lanurilor, iar lucrul 
începe imediat ce spicele se usucă, 
pină acum aici s-a și recoltat griul 
de pe 360 hectare din cele 1 000 hec
tare cultivate, producția fiind trans
portată operativ în bazele de recep
ție. Echipe de cosași și secerători 
string griul de pe lingă stilpii de 
înaltă tensiune, iar copiii adună spi
cele rămase in urmă. în mod ase
mănător este organizată munca ia 
seceriș și in celelalte unități din 
consiliul agroindustrial Zorleni.

Viteze de lucru la nivelul celor
planificate realizează, de 
și unitățile agricole din 
agroindustriale Fălciu. 
Huși. Dimitrie Cantemir.

asemenea, 
consiliile 
Murgeni, 
Banca și

Birlad. care au recoltat pină acum 
griul de pe suprafețe cu mult mai 
mari decit media județului. în unele 
cooperative, cum sint cele din Vetri- 
șoaia,. Rinceni. Berezeni. Găgești. 
Corni. Lunca Banului. Stănilești. 
Murgeni. Șuletea. Dimitrie Cante
mir și altele, a fost strinsă recolta 
de pe 20—30 la sută din suprafață. 
Se impun urgent măsuri pentru ca 
ritmul secerișului să crească in in
tensitate îndeosebi in consiliile agro
industriale din nord-vestul județu
lui, unde sint unităti in care recol
tarea abia a început.

Petru NECULA
corespondentul „Scinteii"

optime : hrană din abundență și 
de bună calitate. Firește, este un salt 
mare de la situația de anul trecut, 
cind s-a intrat in iarnă cu numai 
65 la sută din necesarul de fin, iar 
acum, la jumătatea anului, s-a reali
zat aproape trei sferturi din progra
mul stabilit pentru acest an. Așa
dar, din două coase la lucernă, din 
stringerea unei mari cantități de 
masă-verde de pe pajiști și finețe sau 
de pe digurile magistralelor de iri
gații, s-a strins o cantitate mare de 
fin. urmind ca pină la 25 iulie, după 
a treia coasă, să se realizeze între
gul program de 185 000 tone fin, cu 
mari posibilități de a se depăși ceea 
ce s-a prevăzut.

Pentru asigurarea in acest an a 
unor cantități mari de furaje, s-au 
stabilit două direcții fundamentale de 
acțiune. Prima se referă la insămin- 
țări și reinsămințări cu trifoliene și 
leguminoase a unor suprafețe mari 
cu pajiști naturale sau cultivate. A 
doua are ca obiectiv asigurarea con
dițiilor ca pe o perioadă de cel pu
țin 200 de zile să fie scoase la pă- 
șunat un număr cit mai mare de 
animale. De pe aceste pășuni s-a 
recoltat, la prima coasă, o mare can
titate de masă-verde, care a fost 
transformată in fin, după care s-au 
introdus animalele la pășunat. în
treaga suprafață de bază furajeră, 
care însumează în județ 39 400 hec
tare, a fost mult mai bine organizată, 
s-au asigurat și administrat cu prio
ritate îngrășăminte naturale și chimi-, 
ce, astfel că producțiile de masă-ver
de au fost realizate în mod cores
punzător. Ca urmare, și producțiile 
zootehnice realizate in acest an sînt

încheierea recoltării griului!
GALAȚI:

Posibilități de accelerare a ritmului de lucru
Coacerea diferențiată a griului in 

unitățile agricole din consiliul agro
industrial Corod. județul Galați, a 
impus organizarea campaniei de re
coltare, incepind din sudul consiliu
lui, cu lanurile cooperativei agricole 
Matca, unde s-au concentrat inițial 
forțele mecanice. în 'acest fel, uni
tatea a reușit să se înscrie in viteza 
de lucru planificată. Nici întrerupe
rile temporare datorate unor ploi nu 
au perturbat bunul mers al seceri
șului. La o solă de 60 hectare a 
acestei cooperative, inginerul Eugen 
Rotaru, de la S.M.A. Corod, urmă
rea momentul optim de reintrare în 
lan a mașinilor. La data raidului 
nostru, unitatea mai avea de recol
tat numai 400 hectare din cele peste 
1 400 hectare cite fuseseră cultivate, 
cu griu. Efortul a fost posibil prin 
strădania mecanizatorilor Calinic 
Grecu. Gică Chirițoiu, Gheorghe 
Condrache, Panaite Tulearcă, Petra- 
che Portase, Ion Rarinca și alții.

Unitatea vecină, C.A.P. Corod, a 
cultivat o suprafață de 1 647 hectare 
cu griu. Petrache Druțâ,, primarul 
comunei, și Ion Gavrilă, președintele 
cooperativei, alături de specialiștii 
unității se preocupă de sporirea zil
nică a vitezei de recoltare. Prin 
buna , organizare a muncii, în două 
zile s-au transportat la baza de re
cepție circa 250 tone griu. O discuție 

in creștere. Pe cele . șase luni care 
au trecut din acest an s-a realizat 
o producție de lapte mai mare cu 
91 290 hectolitri decit în perioada 
corespunzătoare a anului trecut.

Un exemplu concludent al modu
lui în care este privită problema 
producerii, stringerii și depozitării 
furajelor îl constituie activitatea 
specialiștilor de la C.A.P. Poarta 
Albă. O unitate cu o suprafață rela
tiv mică, de numai 1 100 hectare te
ren arabil, dar cu efective mari — 
1 170 taurine și aproape 1 000 de oi. 
Baza furajeră, de 230 de hectare, 
este bine gospodărită, are o structură 
de culturi care permite realizarea, 
an de an, a unor apreciabile canti
tăți de fin. In prezent, stocurile exis
tente in depozit însumează 900 tone 
de fin, iar de la coasa a treia, care 
va începe peste cîteva zile, se pre
limina a se aduna alte 200 tone fin 
de cea mai bună calitate.

Firește, sînt numeroase unitățile 
agricole din județul Constanța unde 
in aceste zile întilnești oameni pre
ocupați de a stringe și depozita cît 
mai multe furaje. Exemplele de la 
C.A.P. Moșneni, unde se depozitaseră 
aproape 600 tone de fin, față de un 
program de 354 tone, sau de la I.A.S. 
Cobadin, unde finul din depozitul de 
furaje a ajuns Ia 1 600 tone, față de 
un program de 1 170 tone, ar putea 
continua cu situațiile foarte bune de 
la cooperativele agricole Rasova, 
Castelu, Rimnic, Topalu și altele.

Fără îndoială, realizările la depozi
tarea furajelor pe ansamblul județu
lui Constanța sint bune. Dar nu 
poate fi explicată în nici un mod 

cu Valentin Ghinea, președintele 
consiliului agroindustrial Corod. evi
dențiază hotărîrea mecanizatorilor 
care acționează in toate unitățile 
consiliului, a specialiștilor, a acti
viștilor de partid de a se preocupa 
cu maximă grijă de mersul recoltă
rii. Redistribuirea combinelor și. miș
carea acestora de la o solă la alta 
sint de natură să asigure stringerea 
grabnică a recoltei.

Inginerul loan Popa, director cu 
producția vegetală la direcția agri
colă a județului Galați, evidenția 
faptul că sudul județului — adică 
unitățila agricole din consiliile agro
industriale Schea, Pechea. TUdor 
Vladimirescu, Tulucești, care au în
ceput recoltarea mai devreme — se 
apropie de încheierea lucrării. Se
cerișul trebuie intensificat în unită
țile din zona de centru și de nord a 
județului, astfel incit ritmul zilnic 
de lucru să sporească. Conform mă
surilor adoptate de comandamentul 
agricol județean, in lumina sarcini
lor și indicațiilor conducerii parti
dului; se impune funcționarea ire
proșabilă a combinelor, asigurarea 
cu piese de schimb, urmărirea intră
rii în lanuri la timpul optim, fără 
nici un fel de intîrziere.

Dan PLĂESU
corespondentul „Scinteii"

atitudinea unor cadre de conducere 
din unele unități agricole, care nu 
s-au putut alinia la strategia gene
rală de a face totul pentru stringerea 
furajelor într-un an cu totul favora
bil acestei activități. La C.A.P. „2 
Mai", de exemplu, preocuparea prin
cipală este aceea a furajării anima
lelor Ia iesle cu o cantitate aprecia
bilă de circa 12 tone de masă-verde 
pe zi pentru întregul efectiv de 613 
bovine. La această dată, in depozitul 
de furaje se află doar 290 tone de 
fin, față de un program de 432 tone. 
Extrem de puțin, dacă ne gindim 
că necesarul de fin pentru perioada 
de iarnă se cifrează la 600 tone. Eco
nomista fermei, Panaghia Nicodin, 
prezentă în această funcție din 1973, 
ne spune.că in nici un an situația 
furajelor nu a fost atit de grea ca 
acum. Pășunea de 40 hectare, aflată 
in perimetru amenajat pentru iriga
ții, este complet pirjolită de secetă. 
Asemenea situații sînt cu totul nefi
rești, contrastind flagrant cu preocu
pările și rezultatele bune ale celorlalte 
unități agricole din județ. Aici, ca și 
la I.A.S. Băneasa, I.A.S. Negru-Vodă, 
la C.A.P. Alimanu, se impun operativ 
măsuri pe care organele agricole ju
dețene trebuie să le intreprindă pen
tru recuperarea rămînerilor in urmă, 
astfel ca și in aceste unități, și in 
altele care se află într-o situație ase
mănătoare să se manifeste răspun
dere și grijă deosebite pentru strin
gerea la timp și fără pierderi a tu
turor surselor de furaje, care să asi
gure hrana animalelor pentru iarnă.

Petre CRISTEA

PLANUL LA EXPORT - 
REALIZAT RITMIC INTEGRAL!

Sarcină prioritară, îndeplinirea ritmică și in condiții 
de inaltă eficiență a prevederilor de plan la export 
concentrează in această perioadă atenția și preocu
pările majorității covirșitoare a colectivelor de oa
meni ai muncii din economie. în spiritul indicațiilor 
formulate cu stăruință de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a se acționa 
eu hoțărire, bine organizat in vederea realizării in
tegrale. in condiții calitative inalte, a producției <!'■ 
export, pretutindeni organizațiile de partid, consiliile 
oamenilor muncii au analizat cu exigență și spirit de 
răspundere modul in care se derulează exportul, sta
bilind programe de acțiune cuprinzătoare, in ve
derea depășirii prompte a lipsurilor manifestate in 
acest domeniu.

Ca urmare, multe unități 1 economice, confruntate 
anterior cu destule dificultăți în realizarea planului

la export, au înregistrat, in ultima vreme, un revir 
ment in activitatea propriu-zisâ de producție și I 
vrare. Dintre măsurile adoptate rețin atenția, in pr 
mul rind. eforturile depuse pentru organizarea < 

-mai bună a procesului de producție, de la studieri 
atentă a ofertelor, pregătirea minuțioasă a fabricați 
pină la aprovizionarea ritmică cu toate materiale 
necesare și ridicarea pregătirii profesionale a intregi 
lui personal muncitor.

Este vorba, după cum se vede, de măsuri aflate 
îndemina fiecărui colectiv de oameni ai muncii, mi 
suri care trebuie finalizate neîntirziat in practic 
Asupra modului în care este înțeleasă și respecta 
această exigență vom relata în articolul de astăzi < 
la întreprinderea de prelucrare a lemnului din Tirț 
Mureș,

Cum poate fi păstrat prestigiul 
pe piața externă

gurarea bazei tehnico-materiale și 
pregătirea riguroasă a fabricației 
fiecărui produs : alinierea perma
nentă și cu marc viteză a produse
lor noastre la cerințele partenerilor 
externi. In măsura in care aceste 
condiții sint îndeplinite, planul la 
export poate fi realizat ritmic, in
tegral.

Pentru a face față cererii crescin- 
de de mobilă „stil" cu toate avanta
jele, ce decurg de aici, dintre toate 
acțiunile întreprinse pentru îndepli
nirea ,gi depășirea planului la ex
port. cele mai însemnate vizează 
insă efortul susținut de concepție al 
colectivului consacrat modernizării 
fluxurilor de producție si alinierii, 
pe această bază, in timp record, la 
cerințele partenerilor externi. Bună
oară. pentru onorarea exemplară a 
comenzilor — la care lucrează peste 
4 000 de oameni, adevârați artiști in 
modelarea lemnului, pe lingă mo
dernizarea „din mers" a fluxului 
tehnologic la secțiile 1, 2 și 5 — u- 
nitatea și-a organizat un atelier de 
sculptură, printre puținele de acest 
gen in Europa, in care lucrează 
425 sculptori și intarsieri. Dat fiind 
volumul mare al producției de ex
port, cît și faptul că, in cazul mo
bilei. firmele străine solicită adesea 
modificări constructive, unele ne
stipulate inițial in contracte, unitatea 
dispune de două colective speciale 
de proiectare tehnologică și de pro
duse, in care lucrează 70 de ingineri 
și tehnicieni. Această organizare a 
permis ca la mobila „stil" ciclul nor
ma] de fabricație să fie redus de la 
90 de zile la 26 de zile, iar, la ce
rerea expresă a unor beneficiari, 
chiar la 7 zile. O atare operativitate 
în derularea producției de export a 
fost posibilă și pentru că întreprin

Livrări suplimentare de rulmenți
în perioada care a trecut din 

acest an. colectivul întreprinderii 
de rulmenți din municipiul Ale
xandria a livrat suplimentar. la 
cererea numeroșilor săi parteneri 
de peste hotare, produse in va
loare de 12 milioane lei. Crește
rea continuă a ponderii produse
lor de nivel tehnic și calitativ 
mondial explică de ce marca 
„I.R.A.", pe care o poartă rulmen
ții exportați, s-a impus pe piața 

derea a înființat ateliere specia 
pentru prototipuri, iar secțiile 
tății au fost specializate pe 
de mobilă „stil". Efectul ? Dut 
productivității muncii, creșterea 
stanțială a gradului de valori 
a masei lemnoase, iar, în per 
tiva anului viitor — pentru 
contractele de export au fos 
bifțiă parte. încheiate — se pr 
creșterea substanțială a ponder 
total export, a mobilierului ta 
încă un amănunt : măsurile i 
tite duc la sporirea • volumuli 
producție realizată pe aceleași 
și cu aceiași oameni, iar prin 
terea numărului de muncitori 
calificați, productivitatea munc 
crește in 1989 cu 25—30 Ia sut 
volumul producției cu 18,5 la

Sînt cîteva din acțiunile cor 
întreprinse in acest an de cor 
oamenilor muncii, cu pârtiei 
întregului colectiv, sub condu 
organizației de partid, pentru 
zarea și depășirea, în perioad 
mătoare, a planului de export, 
lizările de pină acum creează 
mise și, chiar, certitudini că ț 
la export pe semestrul al doi 
pe întregul an să fie nu nurru 
deplinit și chiar depășit. Pent 
ceasta însă, colectivul unității 
sează și pe această cale un că! 
apel către intreprinderile 
Timișoara și „Policolor" Buc 
de a livra ritmic și în cant 
contractate lacurile necesare 
zării mobilei de export, astfel 
in semestrul al doilea, livrarea 
duselor cu marca „MOBEX" 
parteneri externi să se desft 
fără perturbări.

Gheorqhe GILR 
corespondentul „Sc

externă. O atenție deosebită 
acordat aici materializării mi 
rilor stabilite de comitetul 
partid și consiliul oamenilor mv 
pentru înnoirea și moderni? 
producției, onorarea prompt 
cerințelor partenerilor extern’ 
lorificarea superioară a rest 
materiale și energetice, cr 
gradului de pregătire proff 
a întregului personal ir 
(Stan Ștefan)
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ONGRESUL AL IX-LEA 
AL PARTIDULUI

FESTIVALUL NAȚIONAL
„CINTAREA ROMÂNIEI"

cadru larg de promovare

*

TOTUL PENTRU OM, PENTRU BUNĂSTAREA SA
o politică umanistă, ilustrată convingător

de noile majorări ale retribuțiilor și pensiilor

al ix-lea al

a creativității maselor
In epoca de după Congresul

'.C.R. un spirit nou și revoluționar iși pune 
uternic amprenta pe dezvoltarea tuturor do- 
teniilor de activitate, un elan patriotic și cl
ic fără precedent animă in profunzime gin
ul și fapta tuturor claselor și categoriilor so- 
iale, ale constructorilor socialismului de la 
rașe și sate. Socialismul, subliniază mereu se- 
etarul general al partidului, se construiește cu 

oporul, pentru popor, in climatul unei tot mai 
ccentuate efervescențe creatoare, cuprinzind 
jate laturile vieții noastre social-politice, eco- 
□nrice și cultural-artistice. In acest fel, sint 
ientificate și mobilizate larg toate energiile 

talentele novatoare, forța de creație a ma- 
tlor, capacitatea oamenilor de a se perfecțio- 
a necontenit, contribuind, totodată, la mersul 
minte al țării, al societății. Criticind anumite 
etormări și îngustimi manifestate în trecut — 
esocotirea potențialului creator al maselor, 
îbaprecierea valorilor noastre naționale —, Con- 
resul al IX-lea al partidului, tezele și orienta
le tovarășului Nicolae Ceaușescu, deschiză- 
>are de noi orizonturi societății socialiste ro
mânești, se constituie intr-o politică umanistă, 
woluționară, patriotică, potrivit căreia talentul 

energia creatoare ale maselor alcătuiesc un te- 
lur inepuizabil de o valoare inestimabilă, iz- 
oarele nesecate și pururi proaspete ce spo- 
?sc necontenit vigoarea, noblețea și eficiența 
irmativă a culturii și științei, a artei și litera- 
irii, a vieții spirituale a poporului. Cultura so- 
alistă, largul acces al maselor la creație, bo
ita viață cultural-artistică se constituie, 
;1, intr-o măreață ctitorie a acestei epoci 
imultuoase prefaceri revoluționare.
în concepția partidului, a secretarului său ge- 
erai, înfăptuirea idealurilor socialismului in-

ast- 
de

seamnă atit ridicarea nivelului de trai material, 
cit și înălțarea omului la o treaptă superioară 
de înțelegere a rostului său in lume, la o 
aleasă viață sufletească. Datorăm celui pe care 
toți creatorii de artă și cultură, „suflet in su
fletul neamului", l-au identificat, plini de o le
gitimă recunoștință, cu un strălucit ctitor de 
cultură, idei și teze de o excepțională valoare 
teoretică și practică privind rolul și locul cul
turii, ale artei și literaturii in viata societății so
cialiste, in educarea comunistă a oamenilor. 
„Cetățile noastre sint industria, agricultura, 
știința și cultura — arată tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Un popor care are o 
industrie puternică, o agricultură puternică, o 
știință și cultură înaintată va / dăinui peste 
veacuri și nu va putea fi niciodată înfrint". 
Crescind și inălțindu-se necontenit sub lumina 
și căldura răspindite de politica umanistă a 
partidului nostru, care pune in centrul său 
afirmarea plenară a personalității umane, ce
tatea culturii românești s-a intărit necontenit 
de la Congresul al IX-lea, a rechemat in 
sinul el marile noastre spirite creatoare, pe ex- 
ponenții reprezentativi ai forțelor de creație ale 
poporului român, acei „păzitori ai solului nos
tru . veșnic", cum îi numea G. Călinescu, a că
ror prezență mereu vie stă mărturie despre 
identificarea creatorului autentic cu idealurile, 
acelora din mijlocul cărora s-a ivit. Sintetizind 
minunat dezvoltarea istorică specifică a creației 
culturale și artistice românești, in strinsă legă
tură cu realitățile și aspirațiile fiecărei epoci, 
secretarul general al partidului a subliniat, 
incă de la Congresul al IX-lea, necesitatea 
a valorifica necontenit, cum spunea și 
nescu, „baza largă a geniului national", de 
promova intr-un spirit

de 
Emi- 

a 
cu adevărat nou, demo-

cratic, revoluționar marele potențial creator al 
poporului nostru, de a asigura toate condițiile 
prielnice înfloririi multilaterale a personalității 
umane, afirmării tuturor talentelor ce pot îm
bogăți tezaurul de valori al socialismului. In 
această concepție de un profund umanism, 
forța de creație a maselor iși primește locul cu
venit potrivit adevărului că poporul este crea
torul și purtătorul faclei artei, intregii civili
zații in patria noastră. Lui ii datorăm, și in do
meniul artei și culturii, tot ce am realizat mai 
de preț de-a lungul timpului și tot el va asi
gura continuarea și dezvoltarea artei, de la 
doinele și baladele strămoșilor pină la fresca 
multicoloră a împlinirilor socialiste. Este o vi
ziune dialectică, pătrunsă de dragoste și res
pect pentru geniul creator al poporului, de În
credere nețărmurită în capacitatea lui de a 
scoate mereu la iveală noi și noi valori, viziune 
în care oamenii muncii nu sint doar simpli re
ceptori, ci și creatori de artă și literatură. 
Această concepție și-a aflat, din inițiativa se
cretarului general al partidului, o strălucită în
truchipare, cadrul democratic de o mare ferti
litate in Festivalul national „Cintarea Româ
niei". Merită să subliniem — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerea la Consfătuirea 
de lucru cu activul și cadrele de bază din do
meniile activității organizatorice, ideologice și 
politico-educative — că Festivalul național 
„Cintarea României" a dus la punerea in va
loare a mii și zeci de mii de talente din rindul 
poporului, că el demonstrează incă și incă o 
dată, cu putere, că adevăratul ‘creator al cul
turii și limbii române este poporul, intreaga 
națiune, că numai impreună și în strinsă le
gătură cu intregul popor putem asigura o cul
tură nouă, înaintată, socialistă

livalul național „Cintarea Româ- 
se află acum la cea de-a Vil-a 
. antrenind la complexele lui 
tăti politico-ideologice, educa- 
creatoare, milioane și milioane 
tmeni. Despre amploarea și di- 
icarea manifestărilor din cadrul 
îșa cum se înfățișează ele in 
ul celor șase ediții de pmă 

ne vorbește tovarășul Gheor- 
lonstantin, director in C.C.E.S. 
Mlat la cea de-a VU-a edi- 
estivalul și-a demonstrat pe
i capacitatea de emulație, de 
:re in sfera culturii și artei, a
ii și tehnicii a unui număr din 
ce mai mare de oameni ai

ii de toate virstele și profesiile, 
la prima ediție — 1976—1977 — 
irticipat 100 000 de formații și 
•i artistice de amatori de la 
și sate, din întreprinderi, insti- 
așezăminte de cultură, școli, in- 
id două milioane de membri
i de-a Vl-a ediție a sa — 1985— 
- numărul acestora a ajuns la
ii de colective artistice. cuprin- 

i milioane de interpreți și crea- 
•eea ce înseamnă că fiecare al 
ia cetățean participă > activ . 
ața cultural-artistică a tării, 
indu-ne la mișcarea artistică de 
trebuie să evidențiem faptul că 
aiul a reunit, pentru prima 
intr-o manifestare de amploare 
genurile artistice, atit cele din 
aiul interpretării (muzicale, tea-
coregrafice, brigăzi artistice, 

ije literar-muzicale), cit și din 
aiul creației literar-artistice 
e, proză, muzică, artă populară, 
plastică, artă fotografică, film 
oferind astfel un tablou gran- 
il forței și originalității creați- 

poporului nostru. Sint date și 
care sintetizează creșterea fără 
lent a puterii creatoare a ma- 
confirmind justețea strălucitei 
ive a secretarului general al 
lului. clarviziunea unei orientări 
ire fertilitate pentru dezvoltarea 
ă și viitoare a culturii și artei 
re.
ixprimind democratismul so
il noastre, al culturii socialiste 
omânia, festivalul a înregistrat, 
ită, sensibile creșteri calitative. 
Jn plus de eficiență edu- 
i s-a obținut prin dezvol- 

calitativă a conținutului ma- 
ărilor, a activității educati- 
’ interpretare, de creație, prin 
una orientare repertorială, prin 
rea necontenită a ștachetei in- 
«tării, promovindu-se genuri ar- 
• cu un pronunțat caracter pa- 
. militant, cum sint teatrul po- 
ancheta socială, muzica patrio- 
i revoluționară, brigăzile artis- 
■ecitalurile și montajele literare 
cestea s-au afirmat pe scenele 
aiului in formule artistice ori» 
■, cu mai multă putere de in- 
are asupra spectatorilor. De 
trebuie să accentuăm că spo- 

efteionței educative a mijloa- 
noastre culturale, a bazei ma- 

5 <le care dispunem nu poate fi 
rțită de calitatea tot mai înaltă 
rărilor prezentate pe scenele

noastre. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta că este necesar „Să dez
voltăm puternic și să folosim 
toate mijloacele de care dispu
nem — cluburile, căminele cul
turale, casele de cultură, teatrul — 
să le asigurăm conținutul corespun
zător, cintecele, marșurile, poeziile, 
piesele de teatru și tot ce este ne
cesar pentru ca această uriașă ac
tivitate să-și îndeplinească în tot 
mai bune condiții rolul de însemnă
tate deosebită pe care il arc in mun
ca de formare a omului nou". Iată 
de ce, in Îndrumarea și organizarea 
întregii activități avem datoria de

impact fi-
ce-

țuie un gen cu puternic 
supra publicului. La rîndul lor, 
naclurile literare trebuie să promo
veze și să valorifice mai bine nu
meroasele talente din domeniul poe
ziei și muzicii patriotice. Avem ne
voie de creații realizate cu măies
trie, capabile să emoționeze, să con
vingă prin calitatea exprimării me
sajului inaintat.

Un rol important in creșterea ca
lității creației cultural-artistice il 
au, desigur, creatorii, artiștii profe
sioniști, scriitorii, pentru care festi
valul s-a evidențiat ca un amplu 
cadru de manifestare. In desfășura-

Pe scenele Festivalului național „Cintarea României

5 MILIOANE 
de participants in ediția a Vl-a

a veghea permanent ca pe scenele 
festivalului să nu pătrundă impro
vizația, lucrul de mintuialâ, lucră
rile superficiale, ci producțiile pline 
de conținut, valoroase, capabile prin 
mesaj și expresie să formeze gustul 
oamenilor, să contribuie la elevarea 
lor spirituală, la consolidarea tră
săturilor înaintate, a atitudinii dem
ne, in concordanță cu normele eti
cii și echității socialiste. Cercurile și 
brigăzile artistice, cenaclurile lite
rare, colectivele noastre teatrale 
trebuie să promoveze cu mai multă 
consecvență ceea ce reprezintă ‘cu 
adevărat creație autentică, rod al 
talentelor veritabile și nu al pseu- 
dotalentelor. Este necesar să asi
gurăm o mai bună îndrumare a a- 
cestor cercuri și formații, să le im
primăm un conținut revoluționar, 
critic, mai combativ față de dife
rite manifestări retrograde, de par
venire, de căpătuială, de necinste, 
străine principiilor socialismului și 
omeniei. Dispunem de mijloacele 
necesare pentru a întări conținutul 
educativ al mișcării artistice de 
masă, dispunem de aceste minunate 
forme și modalități ale satirei popu
lare, brigăzile artistice, care consti-

rea festivalului s-a impus, cu re
zultate deosebite, participarea artiș
tilor amatori, dar și a profesioniști
lor, fiecare in maniere specifice, in- 
confundabile. distincte, dar cu ace
eași finalitate educativă generală. 
Totodată, implicarea instituțiilor 
profesioniste de spectacole și con
certe, a uniunilor și asociațiilor de 
creatori în festival a contribuit la 
dezvoltarea artei interpretative, a 
creației literar-artistice, la asigu
rarea unui repertoriu bogat și va
riat, educativ, la dezvoltarea și di
versificarea manifestărilor artistice 
oferite oamenilor muncii.

Trebuie să menționăm că, de la 
an la an, a sporit tot mai mult par
ticiparea oamenilor muncii la crea
ția tehnico-științifică de masă, fie
care ediție inregistrind soluții origi
nale concepute de muncitori, ingi
neri, tehnicieni, pentru moderniza
rea tehnologiilor de fabricație. S-a 
dezvoltat in acest cadru, mișcarea 
de invenții și inovații. Pornind de 
aici este bine să repetăm că Festi
valul național „Cintarea României" 
nu are un caracter „festiv", nu se 
reduce la un șir de spectacole sau 
concursuri artistice, ci, ca o com-

demise pozitive pentru perfecționarea dorită
articolul „Organizația de partid 
nvățămintul superior — factor 
tic al " ....... "'
lunare

dacă 
ițe la 
teia" 1 
t un răspuns semnat de prof, 
dr. docent Iulian Mincu și prof, 
dr. Dan Enăchescu, secretarul 

etului de partid și, respectiv, 
ul Facultății de medicină gene- 
din București, în care, intre 
. se spune : „Comitetul de 
1 și organele de conducere co- 
ă ale Facultății 
ală din Institutul 
rmacie București 
iță cu interes de __ ___
î in articol. In climatul perfec- 
ii neîntrerupte și al creșterii 
mente a calității tuturor forme- 
e activitate, promovat de gin- 

creatoare a tovarășului 
ae Ceaușescu, secretarul gene- 
1 Partidului Comunist Român, 
ierile pozitive din articol făcute 
resa unora dintre laturile mun- 
>muniștilor din organizația de 
I medicină generală, din biroul 
izației de bază al acesteia sint 
atură să stimuleze activitatea 
ă politică și profesională.
de aceea să mulțumim ziaru- 
tru aprecierile pozitive, cit și 
acele aspecte critice relevate 
ol, care privesc nefinaliza- 
a dintre acțiunile întreprinse

activității universitare : 
care ar fi putut fi foarte 
n-ar fi existat... unele 
dezbateri", apărut in 

din 16 iunie 1988. am

de medicină 
de medicină 
au luat cu- 
consideratiile

r la unu! dintre aceste 
iticate, anume, nepartici- 
nților comuniști la dezba-

generala de 
subliniază că

terile din adunările 
partid, în răspuns se 
„problema intensificării laturii parti
cipative a studenților la toate acti
vitățile vieții universitare a fost și 
rămine in continuare o preocupare 
centrală a comitetului de partid și 
a consiliului profesoral al facultă
ții". Tn acest sens, sint amintite o 
seamă de acțiuni întreprinse pentru 
stimularea participării studenților la

Răspunsuri la articolele 
publicate

imbunătățirea procesului instructiv- 
educativ, dintre care la loc de frunte 
figurează invitarea la ședințele 
biroului executiv al consiliului pro
fesoral a unui număr mai mare de 
studenți, ori de cite ori sint puse in 
discuție probleme legate de desfășu
rarea procesului de invățămint ; or
ganizarea unor discuții comune cu 
participarea studenților și a cadrelor 
didactice de la disciplinele preclinice, 
din primii doi ani de invățămint, 
pentru a găsi soluții la unele din 
neajunsurile organizatorice ale des
fășurării activității didactice sem
nalate de studenți etc.

In legătură cu problema bazei ma
teriale existente pentru disciplinele 
care asigură invățămintul fundamen
tal. în răspuns se precizează : „Co
mitetul de partid și conducerea fa
cultății au inițiat o acțiune privind 
posibilitatea prelungirii duratei de

folosință a unor aparate destinate 
Învățăm intului prin asigurarea unei 
colaborări între disciplinele și in
stitutele de cercetări de același 
profil. Această inițiativă a început 
să so materializeze la invățămintul 
de fiziologie și mai puțin la discipli
nele care desfășoară o activitate in
tegrată in unități sau centre care nu 
aparțin Ministerului Educației și în- 
vățămîntului sau Ministerului Sănă
tății. în continuare. îmbunătățirea 
bazei materiale, a dotării, asigurării 
reactivilor și a pieselor de schimb 
pentru cercetarea și invățămintul de 
la disciplinele preclinice rămin 
prioritare pentru conducerea facul
tății și institutului".

Despre volumul și utilizarea 
timpului destinat activităților prac
tice se spune : „La aspectele critice 
citate în articol a contribuit și ca
rența cadrelor didactice de la unele 
discipline. Pentru suplinirea acestor 
lipsuri, facultatea, cu concursul ca
tedrelor și cu sprijinul rectoratului, 
a selecționat și a folosit in invăță
mintul practic o serie de absolvenți 
stagiari prerepartizați in cercetare. 
Acestora li s-au repartizat grupe la 
lucrările practice de anatomie des
criptivă. Evident că o asemenea so
luție nu este optimală. Organele co
lective de conducere ale facultății 
ar fi putut să rezolve operativ unele 
neajunsuri semnalate și să fie mai 
perseverente în găsirea unor 
care să conducă mai repede 
bunătățirea bazei materiale 
cadre de la unele discipline 
nice".

plexă, multilaterală mișcare de cul
tură și educație, de știință și artă, 
politico-ideologică, îmbină toate la
turile esențiale ce definesc mani
festarea liberă, creatoare a oameni
lor in folosul propriei dezvoltări 
precum și a societății. Este limpede 
că festivalul reprezintă o largă și 
permanentă mișcare educativă, po
litico-ideologică, imbină creația cul
turală cu munca productivă, valori
ficarea talentelor artistice cu pro
movarea inventivității tehnico-ști- 
ințifice fiindcă, 
varășui Nicolae 
rată „Cîntare a 
fi concepută și 
multul abatajelor din mine, al fur
nalelor, laminoarelor, utilajelor 
grele, fără freamătul muncii din in
dustria electronică, fără zumzetul 
tractoarelor și al mașinilor agricole, 
fără munca entuziastă a 
rilor și țăranilor.

Pornind de la această 
dimensiune fundamentală 
lului — trebuie să ne concentrăm și 
mai mult forțele pentru ca. pretu
tindeni, în toate județele, festivalul 
să însemne cu adevărat o potențare 
și valorificare a creativității mase
lor de oameni ai muncii in toate do
meniile de activitate. în raport cu 
această necesitate, consider că in u- 
nele județe activitatea nu este co
respunzătoare și, din comoditate, 
spirit rutinier sau nepricepere ea . 
capătă un caracter formal sau uni
lateral. Desigur, noi avem tradiții 
minunate, poporul nostru se mîn- 
drește pe drept cuvint cu mari crea
ții in muzică. în cintece și dans, in 
același timp insă, creativitatea lui 
este cu mult mai largă, forța lui de 
creație, inepuizabilă, departe de a 
se reduce la dansuri folclorice, se 
manifestă cu putere in muncă, in 
activitatea de creație tehnico-știin- 
tifică, în găsirea unor soluții origi
nale, ingenioase, eficiente pro
blemelor cu care se confruntă in ac
tivitatea productivă. Trebuie să sti
mulăm și să punem in valoare cu 
mai multă vigoare, mai elocvent și 
mai larg creațiile noi in aceste do
menii — ca și în cel cultural-artis
tic —. participarea maselor, cu e- 
nergia, talentul și inventivitatea lor. 
la progresul multilateral, material și 
spiritual, al țării, Creativitatea ma
selor este o resursă inepuizabilă a 
dezvoltării. în această direcție ne 
propunem să acționăm mai perse
verent, mai energic spre a face din 
Festivalul național „Cintarea Româ
niei" o manifestare tot mai puterni
că de educație și creație, de afir
mare a gindirii și muncii crea
toare. înaintate, revoluționare. Lu
minile științei și culturii capătă 
intensități tot mai puternice in toa
te zonele și așezările patriei noas
tre. Constituie o expresie a înaltului 
umanism al partidului nostru fap
tul că, o dată cu grija pentru ridi
carea continuă a gradului de civi
lizație materială, se manifestă o 
mare atenție pentru asigurarea unei 
bogate vieți cultural-artistice. Re
cent, secretarul general al parti
dului a adus noi precizări cu pri
vire la modul cum trebuie con
cepută sistematizarea localităților 
rurale, la armonioasa îmbinare a 
condițiilor materiale cu asigurarea 
corespunzătoare a vieții spirituale, 
prin crearea in Capitala țării, in 
fiecare localitate, în județe a cen
trelor de cultură „Cintarea Româ
niei", care, împreună cu 
unităților de invățămint, 
la intensificarea muncii 
ve, politice, culturale și 
punind in fața noastră, a 
exigențe noi, sarcini sporite în ceea 
ce privește răspîndirea cunoștințe
lor, formarea omului nou. Avem 
astfel, noi și minunate mijloace de 
realizare a programului revoluțio
nar al culturii noastre socialiste, un 
cadru instituțional perfecționat me
nit să contribuie la dezvoltarea 
creativității maselor, la educarea 
comunistă a oamenilor, la ridicarea 
actului de cultură spre noi valențe 
educative, la unirea tuturor forțe
lor intr-un șuvoi unic pentru a da 
și mai multă vigoare și prospețime 
vieții spirituale a celor ce muncesc.

Zilele trecute, Ia cunos
cuta întreprindere textilă 
„Libertatea" din Sibiu a a- 
vut loc festivitatea prile
juită de conferirea „Ordi
nului Muncii" clasa I pen
tru rezultate deosebite ob
ținute in intrecerea socia
listă pe anul 1987. Pentru 
colectivul acestei renumite 
unități a industriei ușoare 
românești, acordaiea mal
tei distincții a constituit 
răsplata unor eforturi per
severente pentru Îmbu
nătățirea continuă a cali
tății și eficienței întregii 
activități. Dintre rezulta
tele dobîndite amintim 
doar faptul că peste 80 la 
sută din producția indus
trială a fabricii este desti
nată în prezent exportului, 
in peste 20 de țări. Efortu
rile pentru păstrarea pres
tigiului dobindit prin cali
tatea produselor realizate 
se concretizează in fap
tul că in ultimii ani nu a 
fost înregistrat nici un re
fuz de calitate din partea 
beneficiarilor. Deși, după 
cum ni se spune, peste o 
treime din forța de mun
că a întreprinderii o repre
zintă tinerii. Stăm de vor
bă cu cițiva tineri, fruntași 
in intrecerea socialistă, 
despre noile măsuri luate 
de conducerea partidului, 
din inițiativa secretarului 
general al partidului, pri
vind majorarea retribu
țiilor.

— De fapt, ce reprezintă 
pentru dumneavoastră a- 
ceastă nouă dovadă a grijii 
partidului pentru creș
terea continuă a nivelului 
de trai al celor ce mun
cesc ?

— în primul rind, o 
mare satisfacție — ne răs
punde țesătoarea Marfa 
Demetercă. Satisfacția pen-

tru că aceste măsuri sint 
expresia politicii 
vente a partidului 
desfășurată după 
sul al IX-lea, care 
centrul activității sale grija 
fată de om, față de bună
starea și fericirea sa. In 
al doilea rind, și o mare 
responsabilitate. Consider 
că grijii constante a parti
dului pentru noi, tinerii 
muncitori, ca să ne bucu-

consec- 
nostru, 

Congre- 
pune in

ti-bune de muncă și viață 
nerei generații a țării.

— Recentele măsuri 
majorare a retribuțiilor 
privesc, in primul rind, 
noi, tinerii, ' ___ _
mod firesc, datorită lipsei 
de vechime in muncă, a- 
vem venituri mai modeste 
— adaugă Ana Roth, re- 
pansatoare. De aceea, eu 
consider că majorarea re
tribuțiilor noastre este o

cei care.

de 
ne 
pe 
în

așa cum arăta to- 
Ceaușescu, o adevă- 
Komâniei" nu poate 
înțeleasă fără tu-

muncito

cerință — 
a festiva-

rețeaua 
va duce 
educa ti- 
artistice, 
tuturor,

teatre

soluții 
la im- 
și de 
precli-

• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Roman) ; Recital de 
pian Râcz Aladâr — 19
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Clșmigiu) : București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet și 
lumină) — 21
• Teatrul „Nottara11 (59 31 03, la Ex
poflora din parcul Herâstrău) ■ Ano
timpul florilor (spectacol de muzică 
și poezie) — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia

Expresia grijii 
statornice față 

de tinăra generație
răm de condiții de muncă 
și viață tot mai Dune, tre
buie să-i răspundem prin 
rezultate în muncă pe mă
sură. Am beneficiat de 
condiții deosebite de învă
țătură, de integrare și a- 
firmare profesională ; tre
buie să dovedim, prin fap
te, că merităm încrederea 
cu care sintem învestiți. Pe 
primul semestru al anului 
in curs, producția pentru 
export a fost realizată in 
procent de 106 la sută, în- 
registrîndu-se o producție- 
marfă suplimentară de 
peste 6 milioane lei ; tot
odată, am produs, în avans, 
peste 50 000 mp țesături. In 
aceste rezultate e incorpo
rată, desigur, și munca 
noastră, a celor tineri, a- 
dică răspunsul nostru mun
citoresc prin fapte grijii 
partidului pentru asigu
rarea unor condiții tot mai

dovadă a încrederii condu
cerii partidului in capaci
tatea noastră de muncă, 
un sprijin direct acordat 
tinerei generații de mun
citori dornici să-și afirme 
cunoștințele și priceperea, 
o dovadă grăitoare a drep
turilor depline și egale de 
care se bucură in țara 
noastră toți oamenii, mun
cii, indiferent de naționali
tate, de vîrstă sau sex. 
Semnificația acestor mă- ' 
suri este mai pregnant 
pusă in valoare dacă ținem 
seama că, inclusiv in cele 
mai dezvoltate țări capita
liste, milioane de tineri 
sint șomeri, tineri ce se , 
confruntă cu numeroase . 
greutăți privind lipsa de , 
locuințe, de asistență so
cială, de acces la viața 
culturală.

— Tocmai de aceea ex
presia recunoștinței noas-

tre față de grija statornică 
a partidului, a iubitului nos
tru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fată de 
munca și viața tinerei ge
nerații a tării o constituie 
angajamentul nostru de 
a munci cu pasiune și dă
ruire pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de 
plan, pentru calitatea pro
duselor noastre, pentru 
menținerea prestigiului 
mărcii fabricii la un nivel 
de exigență tot mai înalt, 
printr-o implicare mai pu
ternică in materializarea 
programelor de perfecțio
nare a organizării și mo
dernizare a producției, prin
tr-o preocupare continuă 
pentru ridicarea propriei 
noastre pregătiri profesio
nale — ține să sublinieze 
tinărul lăcătuș Karol Fo- 
dor.

...Trei tineri, trei munci
tori fruntași ai acestui har
nic colectiv sibian, colectiv 
care a primit cu deplină 
satisfacție noile măsuri 
inițiate de secretarul gene
ral al partidului, de majo
rare a retribuțiilor, ince- 
pind din luna august a a- 
cestui an. Sub acest puter
nic impuls, textiliștii si- 
bieni sint hotăriți să-și 
amplifice eforturile pen
tru realizarea exemplară 
a planului pe acest an și 
pe întregul cincinal, pentru 
a se menține in continuare 
la loc de cinste pe panoul 
fruntașilor in intrecerea 
socialistă, Iar rezultatele 
obținute in primul- semes
tru al acestui an îndreptă
țesc această aspirație, a- 
cesț angajament.

Ion Onuc NEMEȘ 
corespondentul „Scinteii

VENITURI SUPLIMENTARE PRIN MAJORAREA
RETRIBUȚIILOR

Angajament 
de miner

peste 29 miliarde lei

1988

24,4 miliarde lei

5,8 miliarde lei

De aceste sporuri de venituri vor beneficia peste 
7900000 oameni ai muncii

VENITURI SUPLIMENTARE PRIN MAJORAREA PENSIILOR
circa 2 miliarde lei

300 milioane lei

la nivelul unui an întreg

De aceste sporuri de venituri vor beneficia aproape 
1,4 milioane de persoane

Răspunsul nostru — faptele
Măsurile cu privire la majorarea 

retribuției personalului muncitor 
au fost primite și la noi în secția 
prelucrări mecanice 1 din între
prinderea de armături industriale 
din fontă și otel Zalău cu aceeași 
bucurie și recunoștință ca și in in
treaga țară. Aceste măsuri, înca
drate organic in politica ințeleaptă 
și consecventă a partidului și sta
tului nostru de creștere permanen
tă a nivelului de trai al celor ce 
muncesc, constituie o nouă și eloc
ventă dovadă a caracterului sănă
tos al economiei noastre naționale, 
a capacității ei de a asigura fon
duri sporite de retribuire. Știm; a- 
ceastă majorare a veniturilor se 
bizuie pe munca și succesele/deo
sebite pe care poporul român le-a 
obținut in. anii care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al /partidu
lui. Și Zalăul nostru constituie o 
ilustrare a capacităților creatoare 
ale oamenilor muncii/care știu că 
lucrează pentru tară/ pentru bună
starea lor. Datorita asigurării dez
voltării armonioase a tuturor zo
nelor țării, Zalăul a devenit un 
puternic centru industrial. Aici au 
apărut noi meserii, inexistente cu 
două decenii în urmă — electro
nist, operator chimist, laminorist 
etc. Și eu, ca tinără absolventă a

Liceului industrial nr. 1 Zalău, cu 
numai doi ani vechime in muncă, 
fac parte din puternicul detașa
ment al clasei muncitoare sălăje- 
ne. Sint sudoriță. Din propria mea 
experiență de muncă și viață, tră
iesc cu putere adevărul că la noi 
in țară munca se răsplătește după 
merit. Faptul că noi, tinerii, vom 
beneficia printre primii de majo
rarea retribuției demonstrează 
înalta grijă și încrederea ce ne-o a- 
cordă partidul și statul nostru, per
sonal tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ne vom strădui să demonstrăm 
prin munca noastră că sintem 
demni de această încredere. Iată 
de ce și eu, ca toți muncitorii din 
întreprinderea noastră care vom 
beneficia de aceste majorări, sîn- 
tem hotăriți să ne înzecim efortu
rile pentru a da producții de cea 
mai bună calitate, să învățăm me
reu pentru a ne perfecționa pre
gătirea profesională, pentru a aduce 
o contribuție mereu sporită la În
florirea acestor plaiuri străbune, a 
întregii noastre patrii.

Ca proaspăt absolvent al liceului 
cu profil minier, sint de-abia in 
primele săptămini de la încadrarea 
în producție aici, la Voivozi, in va
tra cărbunelui bihorean. Desigur, 
mina nu mi-e defel străină, iar 
hărnicia colectivului în care am in
trat o cunosc bine. Este deci fi
rească strădania mea de a munci 
pe măsura acestui colectiv.

Și iată că, după citeva săptămini 
de muncă, de la 1 august retribuția 
pe care o voi primi va fi majora
tă potrivit noilor măsuri de crește
re ă Veniturilor personalului mun
citor stabilite de conducerea p'arti- 

idtîlui, din inițfhâVa’secretarului 
general al partidului. La numai 19 
ani ai mei am o încadrare tarifa
ră de 1 865 lei. După majorare voi 
depăși 2 000 lei, la care se adaugă 
depășirea provenită din munca in 
acord global și altele. Aceste mă
suri sint o dovadă evidentă a grijii 
partidului și statului nostru pentru 
creșterea bunăstării tuturor oame
nilor muncii, și îndeosebi a tine
retului. Iar asta în timp ce în mul
te părți ale lumii tinerii sînt consi
derați oameni de prisos, sortiți șo
majului incă de Ia primii pași in 
viață. Pentru aceste măsuri, care 
constituie parte integrantă a poli
ticii partidului și statului nostru, 
de asigurare a creșterii permanen
te a bunăstării oamenilor muncii, 
noi, cei mai tineri mineri de la 
Voivozi, adresăm tovarășului 
Nicolae Geaușescu, secretarul gene
ral al partidului, minerul nostru de 
onoare, mulțumiri fierbinți și adîn- 
că recunoștință, asigurindu-1 că ne 
vom inzeci puterile pentru a da ță
rii cit mai mult cărbune. Iar pen
tru asta știm că trebuie să învă
țăm, cu atit mai mult cu cit aici, la 
Voivozi, ca în multe alte unități 
miniere de altfel, exploatarea se 
face integral mecanizat. Deși sint 
cel mai tînăr miner din sectorul 
Jurteana III mă conving cu fieca
re zi de adevărul ce l-am auzit ros
tit nu o dată aici ; cu cît îngrijești 
mai bine utilajul, cu atît îi prelun
gești mai mult viața, scoți mai 
mult cărbune, cîștigi mai bine.

Am aflat că angajamentul colec
tivului întreprinderii este de a da 
peste plan 100 000 tone lignit în a- 
cest an. Și știu că aici, la Voivozi, 
cuvintul dat a fost intotdeauna res
pectat. Iată de ce, angajamentul 
meu este de a nu face nici un ra
bat la calitatea lucrărilor de între
ținere, să deprind secretul lucrări
lor de pregătiri miniere care, se 
știe, hotărăsc in mare măsură rezul
tatele unor producții superioare. Mi 
s-a spus că, pînă nu prea de mult, 
mineritul nu se putea lipsi aici nici 
de tîrnăcop și nici de lopată. Azi, 
exploatarea lignitului din subteran, 
transportul lui la lumina zilei se 
fac mecanizat. Am șansa deci de 
a-mi fi început meseria intr-o altă 
condiție, altădată de neînchipuit. 
Acest lucru mă obligă cel mai mult 
să mă desăvirșesc ca miner ade
vărat.

Gabriela FEOREA
sudoriță, întreprinderea
de armături industriale din fontă 
și oțel Zalău

Dănut Vaslle CIUCLE 
miner practicant, 
sectorul Jurteana III, întreprinderea 
minieră Voivozi, județul Bihor

română" (13 13 00) ; Ciută, ciocirlle 
— 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la sala Majestic) : Cum se cuceresc 
femeile — 18,30
• Teatrul „Țăndărică11 (11 12 04, sala
Cosmonauțllor) : Anotimpurile min- 
zulul — 10,30

cinema
• Program de vacanță. Temerarii de 
la scara doi : PACEA — 9; 11
• In fiecare zi mi-e dor de tine î

PACEA (71 30 85) — 13;
ARTA (21 31 86) — 9; 11;
19,30
• Flăcări pe comori :
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Să-ți vorbesc despre
VIȚA (17 08 58) — f; ... ..............
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
• Trenul de aur : UNION (13 49 04) 
- 9; 12; 15; 18

15; 17; 19, 
13; 15; 17,15;

VIITORUL

mine : GRI-
_9_; 1L15_; 13,30;

• Misterele Bucureștilor : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20 ,
• 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 i SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 
15; 17.15; 19,30
• Scufundare Ia mare adincime ;
STUDIO (59 53 15) - 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19
• Mlss Iugoslavia : GRADINA PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21,30
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Sancțiuni severe, pe deplin meritate
Opinia noastră publică a luat cu

noștință de rezultatul judecării in 
primă instanță a persoanelor impli
cate in încheierea și executarea ile
gală a unor contracte pentru depo
zitarea în portul liber Sulina a 
unor reziduuri chimice și petrochi
mice periculoase, precum și pentru 
încercarea de valorificare a acestor 
produse în țară. Constatind că fapte
le imputate contravin grav legii, in
tereselor societății, intereselor po
porului și că vinovăția in ceea ce 
privește comiterea lor este dovedită. 
Tribunalul municipiului București a 
pronunțat pedepse severe, pe deplin 
meritate. Așa cum s-a anunțat, 
Weinstein Hugo, fost reprezentant al 
firmei „Kimika“-Liechtenstein, a fost 
condamnat la 18 ani închisoare ; 
Micu Mihai, fost director al Admi
nistrației portului liber Sulina. la 13 
ani închisoare ; Găvănescu Dumi
tru, fost contabil-șef al Administra
ției portului liber Sulina, la 11 ani 
închisoare ; Popescu Virgil, fost di
rector coordonator al întreprinderii 
de comerț exterior „Chimica" Bucu
rești, la 14 ani închisoare ; Tețu 
loan, fost director adjunct la între
prinderea de comerț exterior „Chi
mica" București, la 12 ani închisoare; 
Rupedeal Ion, fost contabil-șef al în
treprinderii de comerț exterior „Chi
mica" București, la 12 ani închisoa
re ; Nistor Silviu, fost director al 
Administrației portului liber Sulina, 
la 11 ani închisoare. Potrivit legii, 
inculpații au dreptul să declare 
recurs.

Prin hotărirea judecătorească pro
nunțată au fost sancționate așa cum 
se cuvine fapte de mare gravitate, 
atitudini iresponsabile față de inte
resele oamenilor, ale societății, ale 
poporului.

Făurind o economie nouă, o uriașă 
avuție națională, înfăptuind trans
formări fundamentale în viața 
socială, instaurind rinduieli noi.

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Desfășurînd larg întrecerea socialistă pentru îndeplinirea exemplară 

a sarcinilor de plan, colective fruntașe de oameni ai muncii din industrie, 
construcții, transporturi, agricultură, unități din domeniul circulației 
mărf urilor' și prestărilor de servicii, din alte sectoare de activitate rapor
tează noi și importante succese.

Ca urmare a rezultatelor obținute m cele 6 luni care au trecut din 
acest an și a punctajului general stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți 
in criteriile de organizare a întrecerii, la 30 iunie pe primele locuri se 
situează :
ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI DIN SUBTERAN 

Locul I : întreprinderea minieră 
Căpeni, județul Covasna.

Locul II : întreprinderea minieră 
Voivozi, județul Bihor.

Locul III : întreprinderea minie
ră Sărmășag, județul Sălaj.

ÎN DOMENIUL 
PRODUCERII ENERGIEI 

HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Porțile de Fier — Drobeta- 
Turnu Severin.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Rimnicu Vilcea.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale „Bistrița" Piatra Neamț.

ÎN INDUSTRIA 
EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI 

ȘI GAZULUI METAN 
Locul I : Schela de producție 

gaze naturale Mediaș, județul 
Sibiu.

Locul II : Schela de producție 
gaze naturale Tirgu Mureș.

Locul III : Schela de producție 
gaze naturale Ploiești.

ÎN INDUSTRIA 
METALURGIEI FEROASE 

Locul I : întreprinderea Lamino
rul de tablă Galați.

Locul II : întreprinderea de fier 
Vlăhița, județul Harghita.

Locul III : Combinatul siderurgic 
Galați.

ÎN INDUSTRIA 
MAȘINILOR DE RIDICAT 

MATERIAL RULANT, 
CONSTRUCȚII NAVALE 

ȘI ECHIPAMENTE 
AERONAUTICE

Locul I : întreprinderea „Timpuri 
noi" București.

Locul II : întreprinderea de con
strucții aeronautice Ghimbav- 
Brașov.

Locul III : întreprinderea de con
strucții navale și prelucrări la cald 
Drobeta-Turnu Severin.

ÎN INDUSTRIA 
ELECTROTEHNICA 

ȘI TEHNICA DE CALCUL, 
ECHIPAMENT 

DE TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea „Elec- 
troaparataj" București.

Locul II : întreprinderea de a- 
parataj electric pentru instalații 
Focșani, județul Vrancea.

Mîine, la bazinul Dinamo 
începe campionatul balcanic 

de polo pe apâ
începind de mîine pină duminică 

inclusiv, la bazinul Dinamo din Ca
pitală vor avea loc intrecerile Cam
pionatului balcanic de polo pe apă, 
la care și-au anunțat participarea 
selecționatele Bulgariei, Greciei, Iu
goslaviei, Turciei și României.

Din lotul țării noastre fac parte, 
printre alții, Liviu Răducanu, Vlad 
Hagiu, Mihai Simion, Sorin Diaconu, 
Eugen Ionescu și Cătălin Moiceanu.

FOTBAL. La San Jose s-a dispu
tat meciul dintre selecționatele Costa 
Rica și Panama, contînd pentru pre
liminariile campionatului mondial de 
fotbal. Partida s-a încheiat la egali
tate : 1—1 (1—1).

GIMNASTICA. în concursul spe
cial pj» aparate din cadrul competi
ției internaționale de gimnastică 
pentru juniori „Cupa Prietenia", de 
la Phenian, sportivul român Cristian 
Brezeanu a terminat învingător 
exercițiul la sol, iar coechipierul său 
Adrian Gal s-a clasat pe locul 1 la 
bară fixă. La feminin. Iuliana Filip 
a ocupat locul 1 la sărituri, Cristina 
Bontaș s-a situat, de asemenea, in 
fruntea clasamentului la sol. in timp 
ce Eugenia Popa s-a clasat pe locul 
al doilea la birnă.

CICLISM. Etapa a 15-a a Turului 
Franței, St. Girons—Luz Arbiden, cu 
trei virfuri de primă categorie (in
tre care Tourmalet — 2 114 m) din 
munții Pirinei. a revenit, după o 
spectaculoasă evadare solitară, spa
niolului Laudelino Cubino, inregistrat 
pe 187.500 km in 6 h 20’44” (medie 
orară 29,548 km). Pe locurile urmă
toare s-au clasat francezul Gilbert 

a căror esență este grija neslă
bită pentru sporirea avuției so
cietății, pentru întărirea și a- 
părarea ei, în folosul și spre binele 
oamenilor muncii, al Întregului po
por, societatea a instituit și un sis
tem juridic menit să apere și să con
solideze aceste mari cuceriri, să în
tărească legalitatea socialistă, con
știința și respectul fiecărui cetățean 
față de îndatoririle ce îi revin, față 
de colectivitate, față de lege. în nu
mele acestor comandamente majore, 
poporul, societatea cer fiecărui cetă
țean, indiferent cine este, ce funcție 
îndeplinește, să respecte și să a- 
pere legalitatea socialistă, iar cei ce 
se abat de la prevederile legale, 
dăunind prin aceasta intereselor so
cietății, ale oamenilor, să fie trași la 
răspundere pe măsura vinovăției lor. 
Legea este unanim obligatorie, res
pectarea întocmai și cu consecventă 
a prevederilor ei constituie o obli
gație indiscutabilă ; cine nesocoteș
te prevederile sale, cine se situează 
în afara cadrului legal se situează, 
de fapt, pe poziții contrare interese
lor societății.

Este limpede că cei care dețin 
funcții de conducere in cadrul colec
tivelor de muncă. în societate au 
datoria de a manifesta sporită răs
pundere si preocupare, grijă _ maxi
mă față de respectarea neabătută a 
prevederilor legale, față de aplica
rea riguroasă a hotărîrilor de partid 
și de stat. Prin înseși posturile în
credințate. ei sint obligați să fie 
promotori activi și energici ai le
galității socialiste, ai ordinii și dis
ciplinei. Legile țării reflectă și apă
ră interesele majore ale societății, 
emană din voința generală a po
porului. deci atitudinea față de ele, 
aplicarea lor intocmai și întotdeau
na demonstrează, in fond, atașa
mentul real față de popor. Munca 
de răspundere presupune calități 
morale înalte, conștiință revoluțio
nară. devotament și abnegație față

Locul III : întreprinderea „Co- 
nect" București.

RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE
Locul I : întreprinderea Rafină

ria „Crișana" Suplacu de Barcău, 
județul Bihor.

Locul II : întreprinderea Rafină
ria Brașov.

Locul III : întreprinderea Rafi
năria „Dărmănești". județul Bacău.

ÎN INDUSTRIA
PRELUCRĂRII CAUCIUCULUI 

ȘI MASELOR PLASTICE 
Locul I : întreprinderea de arti

cole tehnice din cauciuc Brașov.
Locul II ' întreprinderea „Prod- 

complex" Tirgu Mureș.

Panoul fruntașilor 
pe șase luni ale anului 

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Administrația de stat Loto-Pronosport informează :

de interesele generale ale societății, 
hotărirea nestrămutată de a le sluji 
in mod exemplar. A conduce un co
lectiv de. muncă, a răspunde de gos
podărirea unei părți din avuția so
cială incumbă cu prioritate veghe 
fată de respectarea legilor, de apli
carea lor fermă, față de întărirea 
continuă a ordinii și disciplinei, lată 
pentru ce este de neconceput ca toc
mai cine e învestit cu sarcina de a 
răspunde de ordine și disciplină, de 
aplicarea legii să nesocotească pre
vederile legale. Asemenea compor
tări. ca în cazul de Ia Sulina. deno
tă abdicarea gravă de la însăși 
esența misiunii încredințate, trăda
rea încrederii acordate. Prin sem
nificația și prin consecințele ei po
sibile, încălcarea legii comisă de a- 
semenea persoane este incompara
bil mai gravă și se cere sancționată 
ca atare, cu toată, fermitatea. Cînd 
legea e nesocotită chiar de către cei 
puși să o respecte in mod exem
plar, atunci, in numele spiritului de 
dreptate, sancțiunea aplicată se cu
vine să fie severă, pe măsura fap
telor.

De aceea, opinia noastră publică, 
luînd cunoștință de sancțiunile pro
nunțate în cazul privind depozitarea 
unor reziduuri nocive în portul li
ber Sulina, apreciază justețea lor ca 
expresie a intransigenței față de 
orice încălcare și abatere de la legi
le țării, legi care exprimă voința po
porului și apără interesele sale. Ri
posta fermă a legii constituie tra
tamentul pe deplin îndreptățit al 
oricărei fapte prin care se nesoco
tesc grav interesele majore ale so
cietății, cu atît mai mult cind esle 
comisă de persoane puse să ocroteas
că, să slujească interesele obștești. 
Rigorile legii sint purtătoare ale in
tereselor sociale, legalitatea fiind tot
odată o componentă organică, o con
diție vitală a democrației noastre 
socialiste.

INDUSTRIA ALIMENTARA — 
SUBRAMURA MORĂRIT 

ȘI PANIFICAȚIE
Locul I : întreprinderea de mo- 

rărit și panificație Dimbovița.
Locul II : întreprinderea de mo

rărit și panificație Teleorman.
Locul III : întreprinderea de 

morărit și panificație Ialomița.
ÎN AGRICULTURA DE STAT 

— UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL 
Locul I : întreprinderea avicolă 

dc stat Bacău.
Locul II : întreprinderea avicolă 

de stat Focșani, județul Vrancea.
Locul III : întreprinderea avico

lă de stat Craiova.
ÎN DOMENIUL 

CONSTRUCȚIILOR 
INDUSTRIALE

Locul I : Centrala-antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
București.

Locul II : Trustul-antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
Craiova.

Locul III : Trustul-antrepriză ge
nerală de lucrări speciale și izo
lații tehnologice București.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — REGIONALE 
DE CAI FERATE

Locul I : Regionala de cale fe
rată Brașov.

Locul II : Regionala de cale fe
rată Iași.

Locul III : Regionala de cale fe
rată Galați.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția de poștă și te
lecomunicații a municipiului Bucu
rești.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă si telecomunicații Sibiu.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Neamț.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Huși, județul 
Vaslui.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat Magazinul universal 
București.

Locul III : întreprinderea co
mercială de stat pentru mărfuri 
alimentare Tirgoviște.

ÎN COOPERAȚIA 
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea 

Neamț.
Locul II : Uniunea 

Bistrița-Năsăud.
Locul III : Uniunea 

Prahova.

județeană

județeană

județeană

Tecordul mondial la aruncarea discu
lui. cu performanța de 72.70 m • In 
concursul de atletism de la Indiana
polis, americanul Steven Lewis a 
stabilit un nou record mondial pen
tru juniori in proba de 400 m plat : 
44”61/100.

NATAȚIE. La Los Angeles, inotă- 
toarea Sylvia Poll (Costa Rica) a 
terminat învingătoare in două probe: 
50 m liber — 26”42/100 și 200 m li
ber — 2’00’’47/100. Proba masculină 
de 50 m liber a revenit americanu
lui Tom Jager, cronometrat in 
23”09,‘100.

TENIS. în primul tur al turneului 
internațional de tenis de la Washing
ton, contînd pentru „Marele Premiu", 
canadianul Chris Pridham l-a elimi
nat cu 6-4, 7—5 pe vest-germanul 
Heiner Moraing, americanul Sammy 
Giamalva a dispus cu 6—4, 5—7, 6—3 
de coechipierul său Marty Davis, iar 
Ricky Leach (S.U.A.) a ciștigat cu 
7—6, 6—4 partida cu Yaya Doumbia 
(Senegal).

trase. Din paleta bogată și variată 
a ciștigurilor nu lipsesc autoturis
mele „Dacia 1 300", importantele 
sume de bani și excursiile peste 
hotare. Reamintim că, pentru asi
gurarea accesului la toate cele 7 
extrageri — și, implicit, la toate 
categoriile de ciștiguri — este sufi
cient să se procure bilete, întregi 
sau fracționate, in valoare de 25 de 
lei. Ultima zi de participare cu nu
merele favorite este simbâtă, 23 iu
lie 1988.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc cordial pentru felicitările șl bunele urări pe care mi 

le-ați transmis cu ocazia alegerii mele in funcția de președinte al Pre
zidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că prietenia tradițională și cola
borarea dintre partidele noastre se vor dezvolta in continuare cu succes, 
in interesul popoarelor noastre, al păcii și socialismului in lume.

STIPE ȘUVAR
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Președintelui Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Mulțumesc pentru bunele urări transmise cu prilejul alegerii mele ca 
președinte al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare.

Sint încredințat că, și pe mai departe, colaborarea dintre țările și po
poarele noastre se va dezvolta corespunzător intereselor celor două părți, 
spre binele socialismului și păcii.

BRUNO F. STRAUB
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 44-a ani

versări a Zilei Renașterii Poloniei, 
la clubul întreprinderii de alumi
niu din Slatina a avut loc, marți, 
o adunare festivă.

Au luat parte primul-secretar al 
Comitetului județean Olt al P.C.R., 
președintele comitetului executiv al 
consiliului popular județean, Vasile 
Carp, alți reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, ai 
organizațiilor de masă și obștești, oa
meni ai muncii, precum și membri 
ai Ambasadei R.P. Polone la Bucu
rești.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Alexandru Dea- 
conu, prim-vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar județean Olt, și Jerzy Wozniak,

tv
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deschizător de eră nouă în istoria 
patriei (color)

• REPORTAJE • NOTE • INFORMAȚII

„Vulcanul" își redescoperă 
cu fiecare zi adevărata forță

în curtea liceului „Vul
can", careul este constituit 
exact așa cum se obișnuia 
cu treizeci de ani în urmă. 
Promoția 1958 a școlii pro
fesionale și-a dat întilnire 
aici. Participă la revederea 
lor cu cadrele didactice, cu 
specialiștii uzinei colegi 
din ani mai mari sau mai 
mici. Au venit cu sutele la 
acest colocviu sentimental, 
găzduit cu reală tresărire 
de bucurie de școala unde, 
de-a lungul deceniilor, au 
învățat meserie, s-au in
struit. s-au pregătit pentru 
muncă și viață atîția din 
muncitorii, maiștrii și ingi
nerii de azi ai întreprinde
rii „Vulcan".

A fost a frumoasă dumi
nică de iunie, un excelent 
prilej de a vorbi despre 
„Vulcan", despre munca și 
gindurile celor ce-și cali
grafiază numele in filigra
nul durabil al produselor 
care poartă marca fabricii, 
în pregătirea cadrelor de 
azi și de miine ale între
prinderii.

Zilele noastre de uceni
cie s-au suprapus pește 
zvicnirile de orgoliu ale 
uzinei „Vulcan" de a-și 
găsi cit mai grabnic tim
brul distinct in concertul 
de voci ale industrializării 
românești. Naționalizarea, 
actul istoric din iun'ie 1948, 
își flutură încă proaspăt, 
convingător și implacabil 
identitatea în viața de pro
prietari a lucrătorilor fa
bricii.

Era „Vulcan", atunci, la 
cîțiva ani de la naționali
zare, incâ la ora troliilor, a 
morilor cu bile, a cazanelor 
de abur minuscule. A 
strungurilor echipate în 
dulcele stil clasic cu capdi- 
vizor. A primelor autobuze 
românești. Și. mai ales, a 
niturilor. Nopțile noastre 
se derulau in dansul ameți
tor al ciocanelor grăbite să 
prindă cămașa de tablă in 
cusătură durabilă.

Valurile de absolvenți 
aflați acum in careul din 
curtea școlii au prins schim
barea de orizont Ia care 
„Vulcan“-ul s-a simțit obli
gat de șarjele industrializă
rii născute in trecerea 
cincinalelor. Noi am văzut 
cum iși ridică ambițios 

ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Columbia, marți a avut loc, în 
Capitală, o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea și 
Asociația de prietenie româno-co- 
lumbiană, în cadrul căreia au fost 
prezentate impresii de călătorie din 
această țară.

Au luat parte membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și ai Asociației de prie
tenie româno-columbiană, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, un numeros public.

Au fost prezenți Victor Alberto 
Delgado Mallarino, ambasadorul Co
lumbiei la București, membri ai am
basadei.

(Agerpres)* *

Locul III : Fabrica de anvelope 
Luduș, județul Mureș.

ÎN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Piatra Neamț.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Rimnicu Vilcea.
ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 

MATERIALELOR DE 
CONSTRUCȚII, EXPLOATAREA 

AGREGATELOR MINERALE 
PENTRU CONSTRUCȚII 

Locul I : întreprinderea „Mar
mura" București.

Locul II : întreprinderea de ma
teriale izolatoare Vaslui.

Locul III : întreprinderea de ma
teriale de construcții Timișoara.

IN INDUSTRIA TEXTILA — 
BUMBAC

Locul I : întreprinderea textilă 
„11 Iunie" Cisnădie, județul Sibiu.

Locul II : Fabrica Filatura de 
bumbac Urlați, județul Prahova.

Locul III : întreprinderea textilă 
„Firul roșu" Tălmaciu, județul 
Sibiu.

Duclos-Lasalle (la 5’59”), purtătorul 
tricoului galben, Pedro Delgado (la 
6’02") etc. Cicliștii columbieni Fa
bio Parra și Luis Herrera, de la 
care se aștepta un contraatac in ma
rea etapă a Pirineilor, au eșuat in 
tentativa lor, sosind cu o intirziere 
de peste 7 minute, in timp ce ameri
canul Andrew Hampsten. ciștigătorul 
turului Italiei, a cedat aproape 
14 minute, pierzînd definitiv contac
tul cu fruntașii competiției. în clasa
mentul general individual conduce 
Pedro Delgado (Spania), urmat de 
Steven Rooks (Olanda) la 4’08”, 
Parra (Columbia) la 5'52” etc.

ATLETISM • în cadrul campiona
telor de atletism ale Cehoslovaciei, 
disputate la Praga. Milan Mlkulas a 
stabilit două noi recorduri ale țării 
sale, la săritura in lungime (cu 
8,25 m) și la triplusalt (17,53 m)
• like Wyludda (R.D. Germană) a 
stabilit, intr-un concurs la Berlin, un 
nou record mondial pentru juniori in 
proba de aruncare a greutății : 
20.23 m. După cum s-a mai anunțat, 
cu o zi inainte Wyludda doborise și

în ansamblul acțiunilor cu carac
ter aparte organizate in cursul se
zonului estival, un loc important 
il va avea, TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA LOTO programată să 
aibă loc duminică, 24 iulie 1988. 
De-a lungul anilor, acest gen de 
trageri s-a impus ca unul dintre 
cele mai îndrăgite, avînd in vedere 
numeroasele avantaje, intre care 
formula tehnică (nu mai puțin de 
66 de numere extrase), cu posibili
tatea de a se ciștiga și cu numai 3 
numere din 24 și, respectiv, 18 ex

21,05 Conducător viteaz, vitează țară. 
Versuri patriotice (color)

21,20 Un concept revoluționar, novator 
privind formarea forței de mun
că — la temelia școlii românești 
(color). Documentar

21,40 Imagini din Republica Arabă 
Egipt (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

capul noile hale de produc
ție, unde și-au găsit rampa 
de lansare pe circuitul eco
nomiei românești noile pro
duse. Lingă utilajul tehno
logic pentru petrol, ciment, 
zahăr, și-a consolidat im
punătoarea statură cazanul 
cu abur. Echipamentul 
energetic de mare putere 
constituie pariul pe care 
„Vulcan“-ul, prin muncito
rii și specialiștii săi, l-a 
enunțat de mai bine de 
două decenii. în perioada 
care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidu
lui, cazaneie au revendicat 
cu autoritate un statut 
aparte. Vorbește cu cine 
vrei din uzină și vei con
stata că, indiferent de la 
ce pleci, ajungi să fii pus 
la curent cu grija pentru 
cazane. S-ati făcut destule 
lucruri interesante la
„Vulcan". Unitățile de
pompaj se află răspîndite 
prin toată țara și prin
atitea țări. Liniile de
ciment au ajuns in conti
nente depărtate. Dar caza
neie, ei bine, cazaneie au 
atins virsta maturității.

Cînd auzi de 420, vei face 
efortul să-ți imaginezi ca
zanul pe lignit cu o capa
citate de 420 tone de abur 
pe oră. în partea de sus 
a realizărilor tronează pro
dusul super-super de 1 035 
tone abur pe oră. Sint ex
ponatele de vitrină, port
drapelul strădaniilor unui 
colectiv muncitoresc cu 
nume de frunte in lumea 
meseriașilor țării. Colegii 
mei, cei care impart în 
această duminică savoarea 
rememorărilor. sint. in 
majoritatea lor, prezenți 
ceas de ceas în retortele 
unde prind formă și faimă 
cele mai mari cazane româ
nești. Am trăit împreună 
anii de șgoală. Am lucrat 
alături in atelierul de mon
taj. Cu unii m-am regăsit 
după facultate, la trata
mente termice. I-am revă
zut in salopetă la turnăto
rii, la prelucrări mecanice, 
la cazangerie. Sint multi/ 
care au ajuns dincolo. Ia 
Berceni, pe marea platfor
mă a întreprinderii. la 
fabrica de pereți membra
nă, pe fluxul realizării an
samblurilor de țevi trebu

incioase cazanelor. O parte 
au trecut drumul la Antre
priza de montaj a cazane
lor la locul de folosință.

Anii s-au petrecut, dra
gostea pentru „Vulcan" â 
rămas. în curtea școlii, 
foștii profesori iși caută din 
ochi elevii peste care s-au 
așternut mai multe decenii. 
Sint ei, dascălii noștri, că
rora le sîntem îndatorați 
pentru binele ce ni l-au 
făcut : Vasile Avram,
Constantin Caragheorgheo- 
pol. Dumitru Rizescu, Mir
cea Popovici, Gheorghe 
Folescu, Olimpian Flo- 
rescu, Petrică Baciu. Iar 
în față, în careul dis
ciplinat pînă la pedan
terie, ca intr-o oră de curs, 
muncitorii plecați din școa
lă pe lungul drum al lucru
lui bine făcut : Nicolae 
Dumitru și Paul Devian, 
Vasile Robu și Ion Pricoi, 
Badea Florea și Badea
Marin, Aurel Pîrvu și
Matei Aurel, Ștefan Tămă- 
șag și Stan Vanghele,
Nicolae Șetran și Ilie Gele-
țu, Vasile Bădulescu și Ion 
Stroiescu, Victor Diculescu 
și Livius Hertzug, Constan
tin Gheorghe și Paul Soare. 
Alexandru Nicolae și Du
mitru Dragu, Dumitru 
Crăciun și Gheorghe Călin, 
Petre Porumbel și Nicolae 
Neagoe și toți ceilalți.

De bună seamă, altă 
uzină te privește acum din 
Dealul Spirii. „Vulcan" a 
străbătut, in anii care au 
urmat Congresului al 
IX-lea, mai multe etape 
de dezvoltare. Foloasele 
acestei deveniri au fost 
stabilite in cursul nu
meroaselor vizite de lucru 
pe care secretarul general 
al partidului le-a făcut 
aici, in dialogurile purtate 
cu aprieciații constructori 
de utilaj tehnologic din 
atelierele și serviciile de 
specialitate ale uzinei. 
I-am văzut în această de 
invidiat ipostază chiar pe 
uriii din colegii noștri, 
Trămîntați să se știe cit 
mai aproape implicați de 
cerințele unui proces con
structiv de mare angaja
ment decurgind din anga
jarea de amplitudine a 
industriei noastre în în
tregul ei.

ZIUA NAȚIONALĂ A COLUMBIEI
Domnului VIRGILIO BARCO

Președintele Republicii Columbia
BOGOTA

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Columbia, am plă
cerea să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, calde 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire perso
nală, iar poporului columbian prieten pace și prosperitate.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare existente 
între țările noastre se vor dezvolta în continuare, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii, și ințelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul columbian aniversează 
astăzi impiinirea a 178 de ani de 
la proclamarea independentei na
ționale.

Țară cu o străveche istorie și ci
vilizație, Columbia era cunoscută 
pină nu demult drept „țară a ca
felei", cele peste jumătate de mi
lion tone de boabe produse anual 
continuînd să situeze această țară 
pe locul al doilea în lume in ierar
hia producătorilor de cafea. Dar 
ponderea acestui. produs s-a redus 
simțitor în comparație cu trecutul 
destul de apropiat ; tendința Spre 
diversificarea agriculturii s-a ma
terializat in extinderea plantațiilor 
de bumbac, banane și arbori de 
cauciuc, in sporirea terenurilor 
cultivate cu cereale si legume, in 
creșterea șeptelului bovin — po
tențialul agricol fiind folosit ca 
sursă de finanțare a altor ramuri 
economice, in primul rind a indus
triei, ca opțiune fundamentală 
pentru Columbia.

Dacă la început industria colum- 
biană era conceijtrată în jurul ci- 
torva centre urbane mai mari — 
incepînd cu capitala. Bogota — 
fiind dominată de industria bunu
rilor de consum, mai cu seamă de 
sectoarele alimentar și textil. în 
anii din urmă investițiile au fost 
canalizate spre asemenea ramuri 
ca siderurgia, industria chimică, a 
automobilelor, cimentului și pe

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 iulie, ora 20 — 23 iulie, 
ora 20. In țară : Vremea va fl schim
bătoare în nordul, centrul și estul ță
rii, unde cerul va prezenta înnorări 
accentuate și, local, vor cădea ploi sub 
formă de averse însoțite de descăr
cări electrice. în rest, vremea va fi

Ucenicii de altădată au 
înțeles adevărul că viața 
de uzină este un perma
nent examen, ce nu poate 
fi transferat timpului ur
mător. Un examen fără 
scăpare, continuu, cu evi
dente asprimi, dar mereu 
necesar și tot mai preten
țios, intolerant la sincope, 
la paliative, la formalism. 
Demonstrația înțelegerii 
superioare a acestui postu
lat remontat din prezentul 
imediat ridicat la putere a 
fost făcută. O mărturi
sește, nedisimulat, gradul 
de elevată autoritate a 
muncitorilor. O dovedește 
numărul ridicat al munci
torilor deveniți între timp 
maiștri. O arată cu eloc
vență cifra ucenicilor de 
altădată, ajunși destoinici 
muncitori și mai apoi spe
cialiști de real prestigiu. 
Se cuvine să vedem com
plicatul proces al schim
bărilor de care vorbim ca 
venind dintr-o firească și 
nedezmințită ambiție de a- 
firmare a unor tineri capa
bili să-și valorifice șansa in 
vastul teritoriu deschis 
împlinirilor de orice fel. 
S-a făcut această benefică 
modificare a raportului 
dintre om și locul de mun
că oferit de societate în- 
tr-un climat ce este pro
priu. definitoriu pentru ca
pitolul de istorie în care 
trăim.

Se poate descifra. în evi
denta capacitate de adap
tare a acestor meseriași 
demni de respect la exi
gențele tumultuoase ale 
zilei de azi, in ambiția de 
a lucra totdeauna bine și 
cu folos, și o asigurare de 
mai lungă deschidere, care 
privește ziua de miine și 
pretențiile ei. Făurarul 
„Vulcan" își redescoperă 
cu fiece zi adevărata-i for
ță. se redefinește prin 
ambiții de impresionante 
proporții recoltate din pla
nurile și programele de 
neîntreruptă și multilate
rală dezvoltare a țării. 
Garanția există : miile de 
puternice inimi ce bat- în 
pieptul său. în gindul și în 
profitul inimii industriei 
românești.

Neaqu UDROIU

SATU MARE : Un modern complex comercial 
al tineretului

Tinerilor din municipiul Satu 
Mare li s-a pus la dispoziție un 
mare și modern edificiu comercial 
și de prestări de servicii. 
Noul complex comercial al ti
neretului se încadrează armo
nios in splendida arhitectonică 
a centrului civic al frumosu
lui oraș de pe Someș. Ambian
ța reconfortantă, funcționalitatea, 
servirea civilizată sint elementele 
Care se întrunesc în chip firesc in 
toate unitățile acestui complex. 
Principala unitate, o adevărată bi
juterie a complexului, la realizarea 
căreia și-au dat concursul talentați 
arhitecți și artiști plastici sătmă
reni, este cofetăria-patiserie (cu 

trolului. iar mai recent și spre e- 
lectrotehnică și electronică. Efor
turi notabile au fost depuse pentru 
utilizarea potențialului energetic 
al țârii. îndeosebi a marilor re
zerve de cărbune, sector considerat 
fundamental pentru ansamblul de 
proiecte privind dezvoltarea eco
nomică și socială a tării.

în ce privește politica externă, 
ca membră a „Grupului de la Con- 
tadora", iar mai tirziu a „Grupu
lui celor opt". Columbia acționea
ză pentru soluționarea pe cale paș
nică. prin tratative, a situației din 
America Centrală.

Poporul român urmărește cu 
simpatie eforturile poporului co
lumbian pentru progresul multila
teral al tării. Raporturile de prie
tenie și colaborare româno-colum- 
biene Cunosc o evoluție ascenden
tă pe plan politic, economic, teh- 
nico-știintific șt cultural, o contri
buție deosebită în acest sens reve
nind înțelegerilor convenite cu 
prilejul vizitei oficiale a președin
telui Nicolae Ceausescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. în 
Columbia, precum și al dialogului 
Ia nivel înalt româno-columbian 
de la București. i

Răspunzînd intereselor ambelor 
țări, dezvoltarea colaborării româ- 
no-columbiene slujește, totodată, 
cauzei păcii, progresului și înțele
gerii Internationale.

predominant frumoasă, cerul variabil, 
iar ploile izolate. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 12 și 20 de 
grade, iar cele maxime între 22 șl 32 
de grade, mai ridicate în partea a doua 
a intervalului în sudul țării. în Bucu
rești : Vremea va fi predominant fru
moasă, iar cerul variabil, favorabil 
averselor de ploaie spre sfîrșitul inter
valului. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 18 și 20 de grade, iar cele 
maxime între 30 și 32 de grade.

FILIAȘI : O nouă 
capacitate de producție
La întreprinderea de. transfor

matoare și motoare electrice din 
Filiași. județul Dolj, întreprindere 
mpețernă. care a fost construită in 
pdridada de după Congresul al IX- 
lea al partidului, a fost dată in 
funcțiune o nouă capacitate de 
producție. Aici se realizează mo
toare electrice de 0.25 kW și peste 
această putere. Prin darea în func
țiune a noii capacități au crescut 
disponibilitățile întreprinderii pen
tru fabricația de motoare electrice 
destinate pieței interne și expor
tului. Ilustrativ este faptul că a- 
proape 40 la sută din producția în
treprinderii este destinată partene
rilor de peste hotare. (Nicolae Bă- 
bălău).

IALOMIȚA : Locuințe noi 
pentru familiile tinere

în aceste zile, constructorii din 
cadrul întreprinderii de antrepriză 
construcții-montaj Ialomița au dat 
in folosință, în municipiul Slobozia, 
în orașele Fetești și Urziceni, noi 
apartamente. în cele mai multe din 
apartamente s-au mutat familii ti
nere de operatori chimiști, lucră
tori pe platformele industriale ale 
industriei alimentare și ușoare. Ele 
sint realizate in blocuri eu o arhi
tectură modernă, prevăzute la par
ter cu spații comerciale și secții de 
prestări servicii. Prin contribuția 
noilor locatari s-au amenajat spa
ții verzi și locuri de joacă pentru 
copii. (Mihai Vișoiu).

PLOIEȘTI : Realizări ale 
sondorilor

Schela de extracție a gazelor 
naturale Ploiești s-a impus în mod 
constant printre cele mai bune co
lective de sondori din țară, reușind, 
an de an, să-și îndeplinească și 
depășească sarcinile de plan. în 
perioada care a trecut din acest 
an s-au livrat economiei naționa
le, suplimentar sarcinilor stabilite, 
peste 40 milioane mc gaze natura
le, în condițiile reducerii cheltu
ielilor totale la 1 000 lei producție- 
marfă cu 40 Iei și cu. aproape 
15 lei a celor materiale. Continuînd 
efortul de a-și spori realizările ob
ținute. oamenii muncii de aici ac
ționează cu hotărîre pentru efec
tuarea inainte de termen a probe
lor de debit la o nouă sondă de cer
cetare. (Ioan Marinescu).

terasă) in mijlocul căreia se inalță 
o originală fintină arteziană. Aceas
tă unitate dispune de un laborator 
și o micro casă de comenzi. Tot aici 
s-a mai amenajat un salon pentru 
scurte popasuri ale tinerelor pe
rechi care ies de la Casa căsătorii
lor din vecinătate. Din complex 
mai face parte și un modern ma
gazin „Romarta", cu raioane de ar
ticole de marochinărie, confecții 
pentru bărbați și femei, încălță
minte, pălării, galanterie bărbați și 
produse cosmetice. (Oetav Gru- 
meza).

Foto : Martin Sarea.
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Demersuri statornice pentru crearea
unei zone a păcii și colaborării în Balcani

Transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii, bunei vecinătăți și 
conlucrării rodnice, lipsită de arme 
nucleare, se înscrie printre orientă
rile principale ale politicii externe 
a României socialiste, urmărite cu o 
consecvență exemplară de-a lungul 
celor 23 de ani care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al P.C.R., pe
rioada cea mai dinamică și bogată 
în realizări pe plan intern și ex
tern din întreaga istorie a patriei. 
Secretarul general al partidului pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. s-a afirmat ca 
un strălucit militant pentru cauza 
prieteniei intre popoarele din Bal
cani. aducînd prin ideile novatoare, 
prin activitatea politică și teoretică 
o contribuție de preț la promovarea 
acestei cauze.

însemnătatea pe care România, 
președintele ei o acordă instaurării 
in Balcani a unui climat de înțele
gere și bună vecinătate decurge in 
mod logic. atît din învățămintele is
toriei. cit și din cerințele stringente 
ale actualității. Punînd în valoare 
legăturile tradiționale dintre popoa
rele balcanice, animate in dezvolta
rea lor istorică de aspirații și idea
luri comune în lupta pentru liber
tate și neatirnare. partidul și statul 
nostru au desfășurat și desfășoară 
în continuare o largă și multilatera
lă activitate îndreptată spre dez
voltarea unei ample colaborări in- 
terțalcanice. corespunzător voinței 
acestor popoare, ca și intereselor 
generale ale păcii.

în acest spirit, țara noastră a de
pus eforturi stăruitoare pentru dez
voltarea legăturilor bilaterale in cele 
mai diferite domenii — politic, eco
nomic. tehnico-științific. culturai — 
cu toate celelalte țări din Balcani, 
preocupmdu-se. in același timp, de 
a contribui la îmbunătățirea colabo
rării în ansamblul acestei părți a 
Europei.

Demersul constant al României 
socialiste pentru intensificarea rela
țiilor interbalcanice și instaurarea 
unui climat nou. de înțelegere și în
credere în această regiune, pornește 
de la convingerea că, deși în Balcani 
se află state deosebite ca orin- 
duiri sociale sau aparținînd unor a- 
lianțe militare diferite, interesele 
superioare ale popoarelor din a- 
ceastă parte a Europei, aspirațiile 
și idealurile lor comune fac pe de
plin posibilă o colaborare rodnică, 
reciproc avantajoasă:

Un rol determinant în stimularea 
acestui proces revine dialogului la 
nivel înalt., consecvent promovat, fie 
la București, fie în timpul vizi
telor efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu

tovarășa Elena Ceaușescu, în statele 
respective. Sub impulsul acestei ac
tivități dinamice, relațiile economi
ce. tehnico-științifice. culturale au 
înregistrat o evoluție ascendentă, a- 
șezate fiind pe fundamentul trainic 
al principiilor independenței și su
veranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc. între 
România șj celelalte țări balcanice 
au fost încheiate importante docu
mente — programe de lungă durată, 
acorduri-cadru. acorduri comerciale 
— avind menirea să confere stabili-
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tate și să ofere perspective rodnice 
colaborării. Aceasta include o gamă 
largă de domenii — de la utili
zarea complexă a potențialului hi
droenergetic al Dunării și coope
rarea in ramuri de virf ale tehnicii, 
cum sînt construcțiile de mașini, e- 
lectronica. electrotehnica, chimia, 
pină la realizarea in comun a unor 
obiective economice de interes re
ciproc, in sectoarele energetic, side
rurgic. minier.

Acționînd intens pentru dezvoltarea 
colaborării pe plan bilateral, Româ
nia. președintele Nicolae Ceaușescu 
s-au preocupat. în același timo, 
consecvent de amplificarea colabo
rării multilaterale dintre statele din 
peninsulă. în eforturile sale constan
te în această direcție, țara noastră 
a pornit de la dezideratul primor
dial că această parte a Europei, odi
nioară atît de frămîntată, să devină 
o regiune a colaborării rodnice, ega
le în drepturi, o zonă fără baze mi
litare străine, fără arme nuclear? si 
chimice, în care să existe raporturi 
de bună vecinătate și înțelegere între 
toate statele, spre binele fiecăruia 
în parte și în folosul cauzei generale 
a păcii, destinderii și securității.

în demersul său neobosit pentru 
promovarea, adîneirea și diversifi
carea cooperării, pentru promo
varea spiritului bunei vecinătăți, pen
tru denuclearizarea și dechimizarea 
Balcanilor. România socialistă a sa
lutat, în același timp, și a acordat 
întregul său sprijin propunerilor al
tor state din Peninsula Balcanică 
privind promovarea cooperării și în
țelegerii intre țările din regiune.

In acest spirit, România și-a adus 
o importantă contribuție pozitivă la 
desfășurarea unui șir de reuniuni 
interbalcanice, organizate de-a lun
gul anilor fie la București, fie în 
capitale ale țărilor din regiune. Toate 
acesțea au reprezentat un aport în
semnat la afirmarea tot mai pu
ternică și la promovarea continuă 
a spiritului de cooperare interbalca- 
nică.

Astăzi se poate consemna cu sa
tisfacție faptul că in această zonă 
există un climat politic mai bun 
decît oricînd în întreaga perioadă 
postbelică. Deși mai există proble
me în suspensie, anumite litigii și 
controverse, in relațiile dintre țări
le balcanice s-au înregistrat sub
stanțiale progrese.

Pornind de la ceea ce s-a realizat 
pină acum, de la necesitatea de a se 
deschide noi perspective de dezvol
tare a cooperării și bunei vecinătăți, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
propus — încă din 1982 — orgarn- 
zarea unei întâlniri la nivel înalt a 
statelor balcanice, ca obiectiv de o 
deosebită însemnătate politică, țara 
noastră fiind gata să găzduiască o 
asemenea întîlnire.

în concepția României, întîlnirea 
la nivel înalt ar avea un rol hotă- 
rîtor în găsirea căilor pentru întă
rirea încrederii, colaborării multila
terale și prieteniei între toate po
poarele din regiune, ar da un pu
ternic impuls acțiunilor în direcția 
transformării Balcanilor într-o zonă 
a păcii și colaborării, parte compo
nentă, inseparabilă a eforturilor ge
nerale pentru securitate și cooperare 
în Europa.

Demersurile stăruitoare ale Româ
niei socialiste, ale președintelui ei, 
vasta activitate desfășurată în întrea
ga perioadă de la Congresul al 
IX-lea pentru promovarea înțelegerii, 
conlucrării pașnice in Balcani se bu
cură de unanimă prețuire în rindul 
statelor și popoarelor din regiune, 
înscriind numele țării noastre, al 
președintelui ei printre promotorii 
cei mai statornici ai năzuințelor de 
pace și securitate ale națiunilor din 
această parte a Europei și din în
treaga lume.

Petre STANCESCU

Activitate dinamică, constructivă pentru dezvoltarea 
bunei vecinătăți, pentru promovarea 

înțelegerii și conlucrării
• Propunerea României privind crearea în 

Balcani a unei zone lipsite de arme nucleare 
se află înscrisă în toate documentele impor
tante ale partidului și statului nostru elaborate 
după Congresul al IX-lea al P.C.R.
• Un rol determinant în întărirea relațiilor 

prietenești, în dezvoltarea colaborării cu cele
lalte state din regiune l-au avut multiplele în- 
tîlniri ale președintelui României cu șefi de stat 
și de guvern din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia.
• Țara noastră a dezvoltat intens conlu

crarea multilaterală cu toate țările balcanice, 
realizînd, între altele, cu R.S.F. Iugoslavia cele 
două hidrocentrale de pe Dunăre, cu R.P. Bul
garia — întreprinderea de utilaje și mașini 
grele Giurgiu-Ruse, cu Turcia — rafinăria din 
Anatolia centrală.
• România a avut o contribuție activă la 

pregătirea și desfășurarea unei serii de reu
niuni pe plan guvernamental cu participarea 
țărilor din regiune, menite să contribuie la ex

tinderea conlucrării în diverse domenii de in
teres comun, între care :

— Conferința pentru cooperare economică 
și tehnică de la Atena, 1976 ;

— Reuniunea de experți de la Ankara, 
consacrată colaborării în domeniul comunica
țiilor și telecomunicațiilor, 1979 ;

— Reuniunea de experți de la Sofia în pro
blema transporturilor, 1981 ;

- Reuniunea de la București în domeniul 
energiei și materiilor prime energetice, 1982 ;

— Reuniunea de la Belgrad privind coope
rarea industrială, 1984 ;

— Conferința de la Atena privind dezvol
tarea colaborării interbalcanice pe plan po
litic, tehnico-științific și al securității, 1984;
- Reuniunea de la București a țărilor bal

canice privind realizarea unei zone fără arme 
chimice, 1986 ;

- Reuniunea de la Belgrad a miniștrilor 
afacerilor externe ai țărilor balcanice, 1988.

PROTEST AL GUVERNULUI 
LIBANEZ. Primul-ministru liba
nez. Selim Al Hoss, a adresat o 
scrisoare secretarului general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, in 
care sint condamnate ultimele acte 
de agresiune comise de forțele is- 
raeliene de ocupație in sudul Liba
nului. In scrisoare se arată că, în 
localitățile Baraashit și Kautara, 
peste 100 de familii au rămas fără 
adăpost. 150 de locuințe au fost dis
truse. 36 de persoane au fost ucise 
și însemnate suprafețe de teren 
agricol devastate. ca urmare a 
bombardamentelor de artilerie is- 
raeliene. informează agenția A.P.S.

IN SPRIJINUL SOLUȚIONĂRII 
PROBLEMEI CIPRIOTE. Partidul 
Progresist a! Oamenilor Muncii din 
Cipru (A.K.E.L.) s-a pronunțat 
pentru convocarea unei conferințe 
internaționale, sub egida O.N.U., 
pentru găsirea unei soluții juste și 
durabile a problemei Ciprului. în 
cuvintul rostit la un miting desfă
șurat la Nicosia, secretarul gene
ral al A.K.E.L.. Dimitris Christo- 
lias. a apreciat că o asemenea con
ferință .s-ar putea desfășura în pa
ralel cu convorbiri între cele două 
comunități cipriote. El a cerut 
secretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, să iniție
ze acțiuni in această direcție.

SESIUNEA PARLAMENTULUI 
NIPON. La Tokio s-au deschis lu
crările sesiunii extraordinare a 
parlamentului nipon — Dieta, con
vocată la inițiativa Partidului Li

beral-Democrat, de guvernămint, 
pentru analizarea proiectelor de 
lege guvernamentale privind re
forma sistemului impozitelor. Din 
pricina acutelor divergențe din
tre partidul de guvernămint și 
formațiunile politice de opozi
ție in această problemă, observa
torii politici din capitala niponă 
prevăd dezbateri parlamentare 
furtunoase — relatează agenția 
T.A.S.S, De altfel, din pricina a- 
cestor divergențe, primul-ministru, 
Noboru Takeshita, a fost nevoit 
să-și amine discursul programatic 
cu care se deschid în mod tradi
țional lucrările parlamentului.

„PROGRESS-37". în conformita
te cu programul cercetărilor spa
țiale și al evoluției complexului 
„Mir". la 19 iulie in Uniunea So
vietică a fost lansată nava auto
mată de transport ..Progress-37“, 
transmite agenția T.A.S.S. Nava va 
aduce pe orbită combustibil și alte 
materiale necesare bunei funcțio
nări a complexului de cercetări 
științifice spațiale „Mir".

REUNIUNE CONSACRATA CER
CETĂRILOR SPAȚIALE. La Hel
sinki a început , cea de-a 27-a se
siune a Comitetului internațional 
de cercetări spațiale. Vor fi pre
zentate rapoarte și documente re
feritoare la cercetările întreprinse 
în ultimul timp asupra sistemului 
nostru solar, naturii și evoluției 
cometelor, precum și în legătură 
cu magnetosfera terestră. O aten
ție deosebită se va acorda proble
melor legate de fenomenul redu

cerii păturii protectoare de ozon 
din atmosfera terestră.

CONVORBIRI FRANCO—VEST- 
GERMANE. La Bonn au avut loc 
convorbiri intre cancelarul vest- 
german, Helmut Kohl, și primul- 
ministru al Franței. Michel Rocard. 
După cum precizează agenția 
D.P.A.. au fost analizate condițiile 
vizînd crearea unui comitet comun 
în domeniul apărării și a unui 
consiliu pentru probleme economi
ce și financiare. Cei doi șefi de 
guvern au examinat, de asemenea, 
evoluția relațiilor Est-Vest. rela
țiile din cadrul N.A.T.O. și unele 
probleme ale dezarmării. înainte 
de a părăsi Bonn-ul. premierul 
francez a fost primit de președin
tele R.F.G.. Richard von Weiz
saecker. cu care prilej au fost dis
cutate probleme ale colaborării în 
perspectivă pe plan european și in 
cadrul Bietei Comune.

IIOTĂRlRE. Tribunalul constitu
țional al Austriei a hotărît că ac
tivitatea Partidului Național De
mocrat -r de orientare neonazistă 
— contravine Constituției și Trata
tului de stat din 1955. Hotărîrea a 
fost luată in urma cererii opiniei 
publice democrate din această țară 
de a se pune capăt activității aces
tei formațiuni.

ÎNTREVEDERI LA TOKIO. Pri
mul-ministru nipon, Noboru Takes- 
hita, a conferit marți la Tokio cu 
secretarul de stat al S.U.A., George 
Shultz, sosit într-o vizită oficială 
în Japonia. Potrivit agenției Kyodo, 
au fost analizate probleme ale re
lațiilor bilaterale, în special con
tenciosul comercial nipono-ameri- 
can, precum și aspecte de interes 
comun ale actualității internațio
nale.

ȘOMAJ. în Marea Britanie con
tinuă să crească numărul șomeri
lor. Compania constructoare de

0 vie manifestare a solidarității cu victimele 
represiunilor rasiste din R.S.A.

• Ședința festivă a Comitetului Special al O.N.U. împotriva 
apartheidului consacrată aniversării lui Nelson Mandela
• Cereri pentru eliberarea tuturor patrioților sud-africani

întemnițați
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— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite a avut loc o ședință 
festivă a Comitetului Special al 
O.N.U. împotriva apartheidului con
sacrată împlinirii vîrstei de 70 de 
ani. de către militantul de culoare 
sud-african Nelson Mandela, aflat de 
peste 25 de ani în închisorile rasiste.

în alocuțiunea sa, secretarul gene
ral al O.N.U,, Javier Perez de 
Cuellar, a arătat că Nelson Mandela 
se află in primele rînduri ale luptei 
populației de buloare din R.S.A. 
pentru instituirea dreptății și ega
lității în Republica Sud-Africană. El 
a apreciat că marcarea aniversării lui 
Nelson Mandela trebuie să servească 
la mobilizarea eforturilor O.N.U. și 
ale comunității internaționale pen
tru eliberarea tuturor deținuților po
litici din R.S.A. și eradicarea politicii 
de apartheid. Perez de Cuellar și-a 
exprimat speranța că se va ajunge 
la o soluționare politică a probleme
lor din Africa de Sud ca rezultat al 
unui dialog pașnic și constructiv în
tre liderii tuturor grupărilor popu
lației sud-africane.

La ședința festivă au luat cuvîn- 
tul, de asemenea, președintele Comi

tetului Special, Joseph Garba, care 
a trecut in revistă evoluția situației 
de criză din R.S.A. și lupta popu
lației de culoare din această țară 
pentru dreptate, libertate și o viață 
demnă. El a cerut statelor membre 
ale O.N.U. să-și intensifice acțiunile 
pentru eliberarea lui Nelson Mandela 
și a celorlalți patrioți sud-africani și 
pentru abolirea politicii inumane de 
apartheid.

ADDIS ABEBA 19 (Agerpres). — 
în cadrul unei declarații de presă, 
secretarul general al Organizației 
Unității Africane, Ide Oumarou. a 
reafirmat necesitatea eliberării ime
diate și necondiționate a lui Nelson 
Mandela și a celorlalți militanți 
antiapartheid ținuți în închisoare ca 
prizonieri politici de guvernul rasist 
din R.S.A. El a subliniat că această 
.situație a devenit intolerabilă, poli
tica de segregație rasială promovată 
de regimul de la Pretoria consti
tuind o adevărată jignire la adresa 
demnității umane, și a adresat co
munității internaționale apelul de a 
intensifica acțiunile consacrate pu
nerii în libertate a liderilor anti- 
apartheid din Africa de Sud, infor
mează agenția A.D.N.

Accentuarea tensiunii în principalele orașe 
sud - africane

Concentrări de forțe polițienești în vederea împiedicării 
oricăror manifestații ale populației majoritare

PRETORIA 19 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor agențiilor de presă, 
la 18 iulie pe întreg teritoriul Re
publicii Sud-Africane s-a menținut 
o stare de tensiune. însemnate efec
tive de podiție și armată au fost ma
sate în principalele orașe și. mai 
ales, în ghetourile populației africa
ne majoritare pentru a împiedica 
orice manifestări prilejuite de ani
versarea liderului Congresului Na
țional African, Nelson Mandela, care 
se află in închisoare de 25 de ani. 
Străzile orașelor erau patrulate de 
forțe întărite de poliție, in mașini

blindate. Căile de acces spre închi
soarea Polsmoor din regiunea orașu
lui Capetown, unde este deținut Nel
son Mandela, au fost blocate de 
efective ale poliției și armatei.

într-o suburbie a orașului Cape
town, poliția sud-africană a atacat 
parti cipanții la o demonstrație de 
solidaritate cu Congresul Național 
African, împotriva cărora a utilizat 
grenade cu gaze lacrimogene și bas
toane de cauciuc, rănind mai multe 
persoane. Au fost operate arestări în 
rindurile manifestanților.

Pentru încetarea imixtiunilor străine
in problemele interne ale Republicii Panama

Declarațiile șefului statului panamez
CIUDAD DE PANAMA 19 (Ager

pres). — Președintele executiv al 
Republicii Panama, Manuel Solis 
Palma, a subliniat că încetarea 
amestecului străin în treburile inter
ne panameze ar contribui la consoli
darea procesului de transformări de
mocratice în curs de desfășurare in 
tară — transmite agenția Prensa 
Latina.

Prezentînd in parlament proiectul 
de reformă a codului electoral, care 
va fi dezbătut de forul legislativ 
pină la 31 august, el a cerut înce
tarea imixtiunilor străine in proble
mele interne ale Republicii Panama. 
Șeful statului panamez a condamnat 
acțiunile economic® și politice ale /

administrației S.U.A. împotriva Re
publicii Panama,' exprimînd hotă- 
rirea poporului panamez de a nu 
precupeți nici un efort pentru 
apărarea suveranității și independen
tei naționale.

El s-a pronunțat pentru consoli
darea unității de acțiune a întregu
lui popor, in vederea traducerii con
secvente în viată'a procesului națio
nal de transformări democratice.

Manuel Solis Palma a reconfirmat 
angajamentul puterii executive de a 
■organiza alegeri generale la 7 mai 
1989, așa cum prevede Constituția 
țării, și de a continua aprofun
darea măsurilor cu caracter demo
cratic inițiate in țară.

Convenția națională
a Partidului Democrat din S.U.A.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
în prezerjța a peste 4 200 de delegați, 
la Atlanta (Georgia) se desfășoară 
lucrările convenției naționale a Par- 
țițhilui Democrat din Statele Unite, 

„-Care va aproba. între altele, platfor
ma electorală a partidului, precum 
și linia pe care democrații o vor fo
losi în etapa decisivă a competiției 
pentru Casa Albă, în noiembrie; De 
asemenea, convenția va desemna 
oficial candidatul Partidului Demo
crat ; după cum s-a mai anunțat, 
dat fiind că guvernatorul statului 
Massachusetts, Michael Dukakis, a 
întrunit, în timpul alegerilor preli
minare, baremul minim necesar de 
delegați, el poate fi considerat vir
tual candidat.

Luînd cuvînituil, fostul președinte 
Jimmy Carter a abordat o serie de

aspecte ale politicii externe, lansînd 
apelul de a se renunța la rezolvarea 
problemelor de pe poziții de forță.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Potrivit unui studia elaborat de Co
mitetul național al Partidului De
mocrat. din cei 185 de milioane de 
americani care au drept de vot. a- 
proximativ jumătate nu participă la 
alegerile prezidențiale, circa 60 la 
sută la alegerea membrilor Camerei 
Reprezentanților și ai Senatului, iar 
70—80 la sută la alegerea organelor 
locale ale puterii. De exemplu, dacă 
la alegerile prezidențiale din anul 
1984 nu s-au prezentat la urne apro
ximativ 80 de milioane de americani 
cu drept de vot. la cele din 1986 
pentru Congres nu au mai luat par
te peste 112 milioane de alegători.

Demonstrație la Bochum (R.F.G.) împotriva închiderii uzinei metalurgice 
din localitate. Uzina urmeazâ să fuzioneze cu puternicele concerne Krupp 
ți Thyssen, ceea ce va duce la desființarea a numeroase locuri de muncă

automobile „Rover Group" a a- 
nunțat închiderea a două între
prinderi. acțiune care se va solda 
cu lichidarea a 4 900 locuri do 
muncă. Hotărîrea conducerii com
paniei a urmat la citeva zile după 
anunțarea fuzionării ei cu „British 
Aerospace".

REUNIUNE. Miniștrii de externe 
din celle 12 țări membre ale Pieței 
comune și-au încheiat reuniunea 
de la Atena, consacrată unor con
sultări politice, de interes comuni
tar și internațional. între proble
mele care au concentrat atenția 
Consiliului Ministerial al C.E.E. 
s-au aflat modalitățile de extinde
re a relațiilor Est-Vest, posibilita
tea convocării unei conferințe in
ternaționale de pace în Orientul

Mijlociu, situația din sudul Africii 
și din America Latină. O atenție 
deosebită a fost acordată coordonă
rii acțiunilor între statele mem
bre, menite să contribuie la comba
terea terorismului.

APEL. Președintele Uruguayului, 
Julio Maria Sanguinetti, a anunțat 
că țara sa traversează în prezent 
ultima etapă a procesului național 
de tranziție spre democrație. In
tr-un discurs rostit cu prilejul Zi
lei Constituției, șeful statului Uru
guayan s-a referit la realizările ob
ținute în ultimii trei ani de regi
mul democratic, făcînd, totodată, 
apel la intensificarea eforturilor 
pentru depășirea dificultăților so- 
cial-economice cu care se confrun
tă în prezent Uruguayul.

Declarația Agenției române 
de presă - Agerpres 

in legătură cu acceptarea de către Iran a Rezoluției 598 
a Consiliului de Securitate

Agenția română de presă — Ager
pres este împuternicită să declare :

Guvernul român și opinia publică 
din țara noastră au luat cunoștință 
cu satisfacție de faptul că Republica 
Islamică Iran a acceptat Rezoluția 
598 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U., din 20 iulie 1987, referitoare 
la încetarea conflictului irakiano- 
iranian. Poporul român salută aceas
tă decizie, care este de natură să 
creeze premisele pentru o regle
mentare pașnică, justă și cuprinză
toare a tuturor aspectelor conflictu
lui, eliminindu-se, astfel, un focar 
periculos, o amenințare la adresa 
păcii și securității din regiune și 
din întreaga lume.

Poporul nostru îșl exprimă con
vingerea că, în spiritul Rezoluției 
598 — acceptată și de Irak
în 1987 — se va pune capăt
neîntîrziat războiului dintre Iran și

Irak, care a provocat mari suferințe 
și pierderi umane și materiale con
siderabile ambelor popoare, și se va 
trece de îndată la negocieri și tra
tative pașnice în vederea soluțio
nării problemelor dintre cele două 
țări.

România — care s-a pronunțat șl 
șe pronunță consecvent pentru re
nunțarea la forță, pentru rezolvarea 
prin mijloace pașnice a problemelor 
din zona Golfului — apreciază ca
racterul pozitiv al hotărîrii guvernu
lui iranian și consideră că este in 
interesul profund al celor două po
poare, al stabilității, securității și 
păcii în regiune și în întreaga lume 
să se depună toate eforturile pentru 
a se ajunge la încetarea cît mai 
grabnică a acțiunilor militare și 
pentru rezolvarea pe cale politică a 
conflictului dintre Irak și Iran.

Un important act pozitiv pe calea 
încetării conflictului militar 

dintre Iran și Irak
Așa cum se arată in declarația 

de mai sus a Agerpres, poporul 
român a primit cu satisfacție ști
rea acceptării de către Republica 
Islamică Iran a Rezoluției 598 a 
Consiliului de Securitate al O.N.U., 
care prevede încetarea imediată 
a ostilităților militare in zona 
Golfului și soluționarea conflictu
lui iraniano-irakian pe cale pașni
că, prin negocieri. Opinia publică 
din țara noastră, salutînd această 
decizie, își exprimă speranța că, în 
aceste condiții, se va ajunge, cit 
mai curind posibil, la încetarea 
războiului dintre cele două țări, la 
reglementarea pașnică a litigiilor 
și problemelor acumulate în ra
porturile iraniano-irakiene. S-ar 
deschide, astfel, perspective pentru 
a se înainta spre instaurarea unei 
păci durabile in această regiune 
greu încercată, pentru ca Iranul și 
Irakul să stabilească intre ele re
lații de bună vecinătate, să-și 
consacre resursele materiale și 
umane dezvoltării economico-socia- 
le, înfăptuirii aspirațiilor de pro
gres ale celor două popoare, în 
propriul interes, ca și al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

După cum este cunoscut, Româ
nia s-a pronunțat încă de la 
început pentru încetarea ostilită
ților. in întreagă această perioadă, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
acționat ferm pentru a se iniția 
negocieri în vederea soluționării pe 
cale pașnică a problemelor li
tigioase dintre țările în cauză. Ex- 
primîndu-șî în repetate rînduri în
grijorarea față de continuarea 
războiului dintre Iran și Irak, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU a ară
tat : „Ne pronunțăm pentru înce
tarea grabnică a ostilităților milita
re - care au produs atitea pagu
be și suferințe ambelor popoare 
- și pentru trecerea hotărită la 
negocieri, în vederea reglementării 
pașnice a problemelor dintre cele 
două state". Această poziție prin
cipială și constructivă a fost sus
ținută de țara noastră cu neabătu
tă consecvență, fiind înscrisă în 
principalele documente de partid 
și de stat privind politica externă 
a țării noastre, exprimată în cadrul 
întîlnirilor cu reprezentanți ai am
belor state beligerante, în con
vorbirile și întîlnirile la nivel înalt 
cu alte state, la O.N.U. și in alte 
organizații internaționale.

in susținerea acestei poziții, in 
aprecierea importanței Rezoluției 
598 a Consiliului de Securitate, ac
ceptată în prezent de ambele sta
te, România a pornit de la reali
tatea faptului că izbucnirea și apoi 
prelungirea conflictului dintre Irak 
și Iran âu provocat imense sufe
rințe ambelor popoare. Potrivit 
unor estimări, războiul s-a soldat 
cu peste un milion de morți și cu 
uriașe distrugeri materiale, de peste 
160 miliarde de dolari, toate a- 
cestea afectind grdv progresul eco- 
nomico-social al acestor țări în 
curs de dezvoltare.

Concomitent cu aceasta, con
flictul a avut consecințe din cele 
mai grele asupra climatului politic

din, regiune și din întreaga lume. 
Fiind unul dintre cele mai sîngeroa- 
se și mai îndelungate conflicte din 
epoca postbelică, războiul irania
no-irakian a generat o puternică 
încordare în întreaga regiune a 
Golfului ; s-au creat pericole la 
adresa altor state, a fost pertur
bat grav fluxul normal al relații
lor comerciale în zonă, al trans
porturilor pașnice navale și aerie
ne, cu ample repercusiuni inter
naționale. In cursul operațiunilor 
militare au fost distruse numeroa
se nave aparținînd unor state ne
beligerante, înregistrîndu-se victi
me în rîndul cetățenilor acestora. 
In același timp, conflictul a fost 
folosit de cercuri militariste din alte 
state pentru imixtiuni, trimiterea 
de forțe militare și alte asemenea 
acțiuni care au sporit continuu ten
siunea. Prin întreaga sa evoluție, 
prin escaladarea continuă a ostili
tăților, războiul dintre Iran și Irak 
a creat serioase riscuri și impli
cații adînci pentru cauza păcii in 
lume.

lată de ce se poate aprecia cu 
deplin temei că încetarea con
flictului iraniano-irakian și solu
ționarea problemelor care grevea
ză relațiile dintre aceste țări ar 
avea o deosebită însemnătate in
ternațională, ar exercita o puter
nică înriurire favorabilă asupra 
climatului politic din regiune, ca și 
din întreaga lume. Este și motivul 
pentru car.e, așa cum transmit a- 
gențiile internaționale de presă, 
noile evoluții ce deschid perspec
tive soluționării conflictului din 
Golf sînt salutate cu profundă sa
tisfacție de opinia publică interna
țională, de factori politici realiști 
din întreaga lume.

in ceea ce o privește, România, 
salutînd cu satisfacție hotărîrea Ira
nului de a accepta Rezoluția 598 
a Consiliului de Securitate, își ex
primă încrederea că se va trece 
neîntîrziat la transpunerea în via
ță a prevederilor acestei rezoluții, 
asigurî-ndu-se încetarea imediată a 
ostilităților militare și acționîn- 
du-se pentru inceperea neîntirzia- 
tă a negocierilor. Este convingerea 
fermă a României, afirmată cu bi
necunoscută consecvență, că nu 
există problemă litigioasă care să 
nu-și poată găsi soluționarea pe 
cale politică, prin tratative, în 
timp ce folosirea armelor, departe 
de a duce la soluționarea diver
gențelor, nu poate avea ca rezul
tat decît agravarea acestora.

Ca popor iubitor de pace, ca 
prieten sincer al popoarelor iranian 
și irakian, poporul român își ex
primă speranța că, renunțîndu-se 
la calea forței și războiului, se va 
manifestă spiritul constructiv nece
sar, se va asigura prevalarea inte
reselor comune și fundamentale de 
pace, bună vecinătate și cooperare, 
incit să se ajungă la instaurarea 
unei păci durabile în această re
giune, ceea ce ar avea urmări din
tre cele mai favorabile- pentru cIL 
matul politic internațional, pentru 
cauza destinderii și înțelegerii în 
întreaga lume.

Declarațiile președintelui Adunării Naționale 
Consultative a Iranului

TEHERAN 19 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută presei cu pri
vire la acceptarea de către Iran a 
Rezoluției 598 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U.. președintele Adu
nării Naționale Consultative (Majli- 
sul), Akbar Hashemi Rafsanjani, 
comandant-șef în exercițiu al forțelor 
armate, a arătat că decizia s-a bazat, 
intre altele, pe aprecierea că, in 
actuala conjunctură, continuarea 
războiului ar putea cauza mari pier
deri poporului iranian și poporului 
Irakului. El a calificat hotărîrea 
iraniană drept un moment istoric, 
care este in interesul întregii na
țiuni iraniene — transmite agenția 
IRNA.

Făcind aprecieri asupra modalității 
de aplicare a Rezoluției 598. pre
ședintele parlamentului iranian a 
spus că este firesc ca, după ce păr
țile iși declară adeziunea, secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, să stabilească o dată pentru 
încetarea focului, urmată de retra
gerea trupelor in interiorul frontie
relor recunoscute internațional, iar 
ulterior să se. treacă la aplicarea 
articolelor rezoluției așa cum sint 
ele menționate.

De asemenea, Hashemi Rafsanjani 
a arătat că, o dată cu aplicarea rezo
luției O.N.U., forțele militare ale 
S.U.A. trebuie să se retragă din zona 
Golfului.

Conferință de presă a secretarului general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 

— Secretarul general el O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, și-a exprimat 
sneranța, în cadrul unei conferințe 
de presă, organizată la New York, că 
va pune în aplicare, in interval 
de 7—10 zile, o încetare totală a fo
cului între Iran și Irak și a făcut 
cunoscut că Națiunile Unite dispun

de un plan pentru aplicarea Rezo
luției 598, elaborat în urma nego
cierilor pe care le-a avut, anul tre
cut, la Teheran și Bagdad. El a 
precizat că Iranul a acceptat „ofi
cial și fără nici un fel de condiții" 
Rezoluția 598 a Consiliului de Secu
ritate.
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