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SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

ANGAJARE Șl RĂSPUNDERE MUNCITOREASCĂ 

pentru dezvoltarea intensivă a economiei naționale
O întreprindere bucureșteană. cu 

profil electrotehnic și electronic, a 
reușit in ultimii zece ani să duble
ze valoarea producției, in condițiile 
în care cheltuielile la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă s-au redus cu 185 lei, 
iar stocurile de materii prime, ma
teriale, producție neterminată și 
produse finite au scăzut de zece ori. 
Firește, beneficiile și rentabilitatea 
acestei unități s-au amplificat con
tinuu. ceea ce s-a răsfrînt pozitiv 
asupra condițiilor de muncă și de 
viață ale muncitorilor și specialiști
lor săi.

Este un exemplu tipic, la care pot 
fi alăturate nenumărate altele, care 
atestă eficiența deosebită pe planul 
stimulării răspunderii, spiritului gos
podăresc și inițiativei creatoare 
ale colectivelor de oameni ai 
muncii obținută prin aplicarea auto- 
gestiunii și autofinanțării, sistem 
introdus din inițiativa tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, prin hotă- 
rirea plenarei C.C. al P.C.R. din 
martie 1978. Mecanism care a fost 
perfecționat ulterior, pe parcursul 
acumulării experienței necesare, și, 
în conformitate cu hotărîrile Con
gresului al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, va fi in 
continuare îmbunătățit. în funcție 
de cerințele concrete ale practicii e- 
conomice, de exigențele noii etape 
de dezvoltare intensivă pe care o 
parcurge țara noastră.

In legătură cu aceasta, este sem
nificativ faptul că, in expunerea la 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C al P.C.R. din 29 aprilie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia

necesitatea ca autoconducerea, auto- 
gestiunea și autofinanțarea să devină 
pirghii esențiale in conducerea eco
nomiei naționale, a tuturor sectoa
relor de activitate. De asemenea, in 
expunerea la ședința comună a Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii și a Consiliului Național al Agri
culturii, secretarul general al parti
dului sublinia că se impune aplicarea 
neabătută a programului de normare 
ecOnomico-financiară și a programu
lui privind fondurile circulante, care 
au în vedere creșterea rolului activi
tății economico-financiare în gospo
dărirea cu înaltă eficiență a tuturor 
resurselor materiale, de muncă și 
bănești incredințate de societate co
lectivelor de oameni ai muncii.

Se cuvine evidențiată legătu
ra nemijlocită, intrinsecă s-ar pu
tea spune, de inlercondiționare în
tre autogestiune și autofinanțare, 
în structura mecanismului econo- 
mico-financiar, autogestiunea re
prezintă condiția de bază pentru 
însăși existenta unei întreprinderi. 
Bazată pe principiul obținerii, din 
valorificarea producției, a unor ve
nituri cit mai ridicate. în măsură 
nu numai să acopere cheltuielile 
ocazionate de activitatea economico- 
productivă. ci și să asigure un anu
mit plusprodus. beneficii cit mai ri
dicate, autogestiunea orientează, 
așadar, eforturile creatoare ale co
lectivelor de oameni ai muncii, deo
potrivă. spre reducerea la maximum 
a cheltuielilor de producție și spre 
valorificarea superioară a muncii 
vii și materializate prin realizarea 
de produse de înalt nivel tehnic și

calitativ, competitive, eficiente. A- 
cestea sînt căile economice esențiale 
de sporire a valorii nou create și, 
implicit, a beneficiului, a rentabili
tății.

Se pune firesc întrebarea : care 
este, in condițiile autogestiunii. mo
tivația colectivului spre acțiuni me
nite să asigure sporirea rentabili
tății și eficientei ? Răspunsul este 
cit se poate de clar : oamenii muncii 
sînt direct interesați în aplicarea 
autogestiunii, întrucît printr-o activi
tate rentabilă, mai exact prin bene
ficii. se asigură resursele pentru 
constituirea fondurilor proprii ale 
întreprinderii, deci pentru autofi
nanțare. De fapt, este necesar să se 
rețină că posibilitatea formării și 
utilizării acestor fonduri. în condi
țiile actualelor reglementări, asigură 
o triplă cointeresare : a întreprin
derii, în ansamblul său, cave pentru 
activitatea productivă curentă și 
pentru reluarea acesteia pe scară 
lărgită, deci pentru dezvoltare, poa
te folosi și o parte din beneficiile 
realizate, reducând corespunzător și 
chiar renunțînd în final la credite 
bancare ; a colectivului de oameni 
ai muncii — prin constituirea din 
beneficii a fondului pentru acțiuni 
social-culturale și a celui pentru 
construcții de locuințe ; și. în fine, 
a fiecărui om al muncii in parte — 
ale cărui venituri cresc o dată cu 
sporirea fondului de participare a 
oamenilor muncii la realizarea pro
ducției și a beneficiilor. Firește, nu 
se poate face o delimitare strictă a 
fondurilor proprii ale întreprinderii, 
constituirea și utilizarea fiecărui

fond îri parte acționînd direct sau 
indirect pentru asigurarea unor con
diții mai bune de muncă și de viață 
fiecărui om al muncii în parte și co
lectivului in ansamblul său.

In practică, lucrurile nu decurg 
însă atît de simplu. Cea mai impor
tantă problemă la care trebuie să 
răspundă mecanismul economico-fi- 
nanciar este aceea a comensurării 
cît mai exacte a efortului propriu 
depus de fiecare colectiv de oameni 
ai muncii pentru obținerea rezulta
telor financiare, a beneficiilor. Iată, 
de exemplu, o întreprindere care 
prin plan trebuia să lucreze cu o 
rentabilitate de 40 la sută, din cauză 
că a depășit nivelul stabilit al chel
tuielilor de producție nu a obținut 
decît o rentabilitate de 20 la sută. 
Din beneficiile realizate — deși nu 
la nivelul scontat — a fost totuși 
în măsură să-și constituie anumite 
fonduri proprii. După cum. o altă 
unitate economică, nevoită să-și 
procure unele subansamble și piese 
din cooperare la prețuri exagerat 
de ridicate, cu toate că a făcut tot 
ce i-a stat în putință pentru a di
minua drastic alte cheltuieli de pro
ducție, nu a obținut beneficii, deci 
efortul său pe planul bunei gospo
dăriri și organizări' nU a căpătat re
cunoaștere socială, nu și-a putut 
constitui fondurile proprii prevăzute 
in bugetul de venituri și cheltuieli, 
înțre aceste cazuri extreme, dar din 
păcate intîlnite in practică, se regă-

Corneliu CARLAN
(Continuare în pag. a V-a)

23 DE ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL P.C.R.

„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU"
trainice împliniri

pentru prezent și viitor
Moment hotărîtor, de epocă nouă în procesul com

plex al construcției socialiste din România - așa s-a 
gravat în conștiințe și, deopotrivă, în istoria noastră 
contemporană Congresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român. Deschizător de eră nouă, el a înrîurit 
cu putere întregul curs al vieții politice, economice, 
sociale și spirituale a României. Ale
gerea prin voința unanimă a comuniș
tilor, a întregului popor de către fo
rumul comuniștilor români, în urmă 
cu 23 de ani, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția supre
mă în partid a determinat un dina
mism fără precedent al revoluției și 
construcției socialiste din patria 
noastră.

„Congresul al IX-lea — sublinia se
cretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU - a marcat o 
nouă etapă in activitatea partidului 
nostru comunist, în întregul proces re
voluționar, a deschis calea gindirii și 
activității creatoare, a perfecționării 
întregii munci de conducere și făuri
re a noii orinduiri, a socialismului in 
România".

Adevăruri îngemănate firesc cu rea
litatea luminoasă pe care poporul,
strîns unit în jurul partidului, al conducătorului său 
iubit, ctitorul României moderne, a făurit-o și o fău
rește cu pasiune revoluționară, cu eroism, cu înteme
iate sentimente de mîndrie patriotică.

în acești 23 de ani, ce se cuprind în epoca de 
împliniri inaugurată de Congresul al IX-lea al parti
dului, o dată cu mărețele construcții socialiste, s-a edi-
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ficat plenar sentimentul 
opera ctitorită, pentru 
sentimentul angajării ferme în 
activitate de construcție 
nețărmurită dragoste 
înflăcărat al celor mai 

tuturor 
triumful 
țuire și 
varășul 
nialul conducător al partidului și po
porului, a cărui neobosită și laborioa
să activitate, strălucită acțiune re
voluționară și memorabilă operă de 
creație socialistă se află, în mod esen
țial, încorporate în măreția și dina
mismul fără precedent al construcției 
românești contemporane, în înscrierea 
României în conștiința umanității ca 
o țară socialistă puternică și suvera
nă, ca o țară a păcii și prieteniei.

Dînd glas sentimentelor pe care 
le trăiește în aceste zile, cînd se îm
plinesc 23 de ani de la istoricul Con
gres al IX-lea al partidului, de pe 
întreg cuprinsul țării, oamenii muncii, 
prin vibrante telegrame și mesaje, 
își exprimă satisfacția adîncă pentru 
ctitorii ale muncii, înălțate în acești 

adresează gîndul ales de înaltă 
ce-i este patriei simbol suprem, 

socialiste, secretarul ge-

profundei mîndriî pentru 
monumentalele realizări, 

vasta, cutezătoarea 
socialistă, sentimentul de 

pentru partid — exponentul 
scumpe idealuri de luptă ale 
celor ce muncesc pentru 
revoluției — de înaltă pre- 

profund devotament pentru to- 
Nicolae Ceaușescu - ge-

eroici,
celui
Erou al României

cin- 
mo-

impresionantele
ani
știre 
relui
neral al partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.
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PRIN MOBILIZAREA PUTERNICĂ A TUTUROR FORJELOR DIN AGRICULTURĂ

SECERIȘUL GRIULUI - încheiat grabnic! 
CELELALTE LUCRĂRI - efectuate în timp optim!

Printr-o telegramă adresată secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, oamenii 
muncii din agricultura județului Dolj 
au raportat in cursul zilei de joi 
sfirșitul marii bătălii desfășurate 
pentru strîngerea întregii producții 
de cereale păioase. Dincolo de vestea 
îmbucurătoare pe care o poate aduce 
o astfel de realizare, succesul in sine 
se constituie de fapt într-o dovadă 
grăitoare a capacității agriculturii 
noastre de a rezolva în condiții de 
calitate superioară toate problemele 
care țin de bunul mers al activității 
in acest sector, atunci cind se acțio
nează cu hotărîre și fermitate pentru 
ducerea la îndeplinire a unor sarcini 
de cea mai mare importanță pentru 
progresul susținut al agriculturii 
noastre. Și este și mai îmbucurător 
faptul că tot mai multe sînt în acest 
an județele țării în care s-a răspuns 
prin fapte de muncă deosebite înflă- 
căratelor chemări adresate țărănimii 
de către secretarul general al parti
dului în perioada premergătoare 
campaniei agricole de vară. Deși 
condițiile climatice nu au fost tocmai 
ideale pentru seceriș, iată că, la a- 
ceastă dată, în alte 9 județe — Brăila, 
Constanța, Olt, Ialomița, Giurgiu, 
Mehedinți, Călărași, Teleorman, Ti
miș — precum și în sectorul agricol 
Ilfov recoltarea griului poate fi con
siderată de acum încheiată, deși încă 
nu toate aceste județe au anunțat 
terminarea secerișului. Avînd pe de
plin conștiința datoriei împlinite, 
în ceea ce au avut de realizat pînă 
acum, lucrătorii din aceste județe 
își exprimă, totodată, angajamentul 

MARI CTITORII DINTR-0 EPOCĂ GLORIOASĂ

UN CENTRU AL UNEI INTENSE ACTIVI
TĂȚI ECONOMICE. Beneficiind, în special după 
Congresul al IX-lea al partidului, de importante 
fonduri de investiții, județul Bistrița-Năsăud și-a

schimbat din temelii înfățișarea, devenind un înflo
ritor și puternic centru economic. Noua platformă in
dustrială (imaginea de sus) înălțată în munici
piul Bistrița - și care reunește întreprinderi con
structoare de mașini și utilaj greu, ale industriei elec

trotehnice, prelucrării lemnului, sticlăriei, industriei 
textile și altele — este rezultatul direct al politicii de re
partizare rațională și echilibrată a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul țării. Astăzi, marca produselor 
realizate de întreprinderile bistrițene este bine cunoscu

tă și apreciată atît în țară, cît și peste hotare.
Oraș fără tradiție industrială, unul din anonimele 

locuri „unde nu se intimpla nimic", municipiul Bistri
ța a devenit astăzi o pufernică citadelă a industriei 
socialiste. Foto : Sandu Cristian

ferm de a acționa cu și mai multă 
hotărîre. in spiritul ideilor cuprin
se în tezele din aprilie, al indicații
lor date de secretarul general al 
partidului pentru îndeplinirea sar
cinilor mari care le revin în conti
nuare spre a se realiza în acest an 
o producție agricolă record.

Consemnind aceste realizări, de 
excepție am putea spune, trebuie a- 
rătat că totuși, pe ansamblu, sece
rișul griului nu se desfășoară la ni
velul posibilităților și al cerințelor 
a.ctuale. Să reflectăm. în acest sens, 
mai intîi asupra ritmurilor înregis
trate în ultimele zile la secerișul 
griului în comparație cu nivelurile 
pe care trebuiau să le atingă aces
tea. pentru a argumenta aprecierea 
făcută mai sus : în nici una din zi
lele respective nu s-a lucrat la ni
velul posibilităților, al cerințelor 
momentului in care ne aflăm. Este 
adevărat, in unele zone desfășura
rea secerișului a fost îngreunată de 
ploi, dar ar fi neadevărat ca restan
tele la recoltare înregistrate de mul
te unități agricole să fie puse în pri
mul rînd pe seama precipitațiilor. 
Pentru că in răstimpul la care ne 
referim, deși pe zone întinse ale tă
rii vremea a fost ideală pentru se
ceriș, ritmul de recoltare a conti
nuat să se mențină scăzut. Fapt este 
că in ultimele patru zile, intr-un 
număr de județe — și ne-am referi 
îndeosebi la Mureș, Galați. Arad, 
Iași. Satu Mare. Bihor. Cluj, Caraș- 
Severin. Alba. Sălaj, Maramureș — 
nu s-a lucrat nici măcar cu jumă
tate din capacitatea existentă, rit
murile foarte scăzute înregistrate

aici fiind de natură să prelun
gească secerișul mult peste pe
rioada optimă stabilită. Nu, nici
decum, nu pe seama condițiilor 
climatice trebuie puse aceste rezul
tate necorespunzătoare. în cauză se 
află atitudinea de toleranță a unor 
cadre și specialiști față de îndepli
nirea celei mai importante obligații 
ce stă acum în fața lucrătorilor de 
pe ogoare : executarea în cel mai 
scurt timp și în cele mai bune con
diții a secerișului griului. Or, pentru 
a realiza acest lucru este necesar să 
se înțeleagă cu toată claritatea că 
momentul in care ne aflăm impune o 
puternică mobilizare a tuturor for
țelor de care dispune agricultura 

noastră, impune acțiuni ferme pen
tru eliminarea oricăror forme de în
călcare a disciplinei muncii, a nor
melor care stabilesc sarcinile și răs
punderile cadrelor de conducere și 
specialiștilor din agricultură. Nu în- 
cercînd să se justifice unele neajun
suri se pot rezolva problemele ce țin 
de buna desfășurare a secerișului. 
Pentru intensificarea acestuia este 
nevoie, înainte de toate, de muncă, 
făcută cu pasiune și răspundere, 
este nevoie de organizare temeinică, 
ordine și disciplină, de o îndrumare 
și control riguros in măsură să asi
gure îndeplinirea de ’ către fiecare 

(Continuare în pag. a IV-a)

In ansamblul realităților sociale 
contemporane puternice, pregnante, 
cu prodigioasă vitalitate și cu răs
punderi fundamentale pentru ziua 
de azi și de miine a oamenilor și 
a omenirii, se situează, incontesta
bil, națiunile. Asupra lor s-a cen
trat, mai ales în acest secol, marea 
idee a libertății. Pentru că, în 
veacul în care trăim, s-au prăbușit 
total și definitiv, în Europa, impe
riile multinaționale, închisorile de 
popoare, a fost zdrobită cea mai 
îndrăzneață și impertinentă încerca
re din istorie de subjugare a po
poarelor europene și a lumii întregi 
— cea a fascismului — și, tot în a- 
ceastă perioadă, după sute de ani de 
sălbatică, arogantă, nepedepsită o- 
presiune și spoliere a majorității po
poarelor de pe alte continente, și-au 
încheiat existența imperiile colo
niale.

In jurul ideii de națiune și a rea
lității sociale pe care ea o exprimă 
s-au reunit, în epoca modernă, și 
ideile de stat național, de indepen
dență, de suveranitate națională. De 
aici au izvorît idealurile generoase, 
de inaltă ținută politică și morală, 
ale egalității în drepturi a statelor 
și națiunilor, ale neamestecului în 
treburile lor interne. Aceste idei, 
principii și idealuri comportă, așaLa izvoarele

Așa cum fiecare dintre noi. ca in
divid, ca ființă a unei colectivități, 
a unei patrii nu doar geografice, ci 
și de suflet, iși confruntă propria 
existență cu cea multiseculară a 
neîntreruptului șir de înaintași, cu 
prezentul incandescent, cu viitorul 
prefigurat nu numai în închipuire, ci 
conturat în perspective precise, un 
scriitor are emoționanta și plina de 
răspundere misiune de a-și raporta 
propria operă la tezaurul inestimabil 
al literaturii naționale, la moștenirea 
pe care iluștrii înaintași au lăsat-o 
prin talentul și geniul lor, prin .stră
dania lor neobosită de a exprima 
realitățile vremii lor, aspirațiile și 
luptele poporului căruia îi aparțin.

Din acest multiplu dialog cu un 
trecut literar glorios, cu arta pre

cum o demonstrează în mod vădit 
istoria contemporană, o irezistibilă 
energie revoluționară, o uriașă forță 
de sensibilizare a conștiinței mase
lor și de angajare pină la supremul 
sacrificiu pentru a le asigura 
triumful. în jurul lor gravitează 
sentimentul securității valorilor crea
te de popoare în cursul istoriei, al 
identității fiecărui popor, al dreptu
lui său la prezent și viitor construit 
conform liberei sale voințe. Coti
dian, în lume, se petrec evenimente, 
se înregistrează luări de poziție al 
căror sens poate fi ușof descoperit 
in convingerea că independența na
țiunilor, dreptul lor la un tratament 
egal pe plan politic, economic, cul
tural și internațional sint principii 
sacre și intangibile. în conștiința po
poarelor libertatea umană, drepturi
le omului încep să existe o dată cu 
libertatea națională, cu dreptul su
veran al națiunii de a decide modul 
în care ea consideră de cuviință 
să-și organizeze existenta.

In fața acestei realități contempo
rane de prim ordin, de primă im
portanță pentru determinarea cursu
lui relațiilor internaționale și pentru 
înțelegerea unor procese esențiale 
din viața lumii actuale, gîndirea po
litică românească din ultimele de
cenii s-a oprit cu stăruință, cu vieții și muncii poporului
zentului, cu tendințele novatoare ce 
vor constitui clasicitatea viitoare, se 
desprind pentru creator o seamă de 
elemente de care el este dator să 
țină seama dacă dorește ca opera 
sa să dăinuiască în confruntarea cu 
timpul. între acestea, restringin- 
du-ne la literatura română, o ob
servație plină de învățăminte și dă
tătoare de încredere este aceea eă 
de la momentul creației anonime și 
apoi de la Dosoftei și Neculce șl în- 
sumînd toate izbînzile literaturii 
noastre de ieri și de azi, plăsmuito- 
rul de vers sau de poveste nu s-a 
închis niciodată in fortul ingust al 
unei caste, nu a ridicat punțile din
tre el și public, ci, dimpotrivă, am
biția înverșunată și nobilă dintotdea- 
una a scriitorului român a fost aceea 

atentă scrupulozitate științifică, in 
spiritul materialismului dialectic și 
istoric și al principiilor fundamen
tale ale socialismului științific. In- 
cepînd cu cel de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, în 
opera teoretică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în activitatea sa 
politică, problemele națiunii, ale ega
lității in drepturi a națiunilor și 
statelor, ale independentei și suve
ranității naționale, ale definirii tră
săturilor națiunii în epoca socialis
mului, ale rezolvării problemei na
ționale constituie capitole de refe
rință. Ele conferă deschiderea teo
retică și politică asupra unei zone 
a relațiilor sociale contemporane în 
care domnește o puternică eferves
cență și în care, obiectiv și subiec
tiv, secole și milenii de istorie au 
sedimentat complicate și grave pro
bleme, interese, tensiuni și contra
dicții latente și fățișe, avînd re
percusiuni și ecouri vii, uneori dra
matice, în lumea de azi. Concepția 
Partidului Comunist Român, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu asupra 
rolului națiunilor în epoca actuală 
este cu atît mai relevantă cu cît în

Constantin POPOVICI
(Continuare in pag. a Il-a) 

de a comunica cu poporul său, de 
a scrie pentru cei mulți, adunind în 
scrisul său emanațiile sufletului co
lectivității naționale, conccpindu-și 
opera ca parte integrantă a istoriei 
poporului nostru. Această situare pe 
poziția intereselor supreme ale po
porului, a înțelegerii dorurilor și nă
zuințelor sale legitime, a sprijinirii 
vrerilor și luptelor sale cu condeiul 
sau, cînd istoria a cerut-o, cu fap
ta propriei sale vieți, cu atitudinea 
lui cetățenească înaintată, străbate 
ca un fir roșu cultura și literatura 
română. Este poziția și atitudinea 
cea mai fertilă pentru adevăratul 
creator, izvorind dintr-un fecund ata
șament — străin oricărui egoism ste
ril — la soarta poporului său.

Definind cu strălucire încă de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R. lo
cul și rolul culturii și artei, al ar
tistului, al scriitorului în societatea 
socialistă românească, secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a deschis creato
rilor contemporani orizonturile unei 
activități cutezătoare, pline de pa
siune și dăruire, o activitate efer
vescentă de elaborare a operelor 
inspirate din izvoarele limpezi ale 
vieții și muncii poporului, ale fizio
nomiei spirituale și morale ale oa
menilor zugrăviți în adevărata lor 
înfățișare, în culorile tari, proaspe
te și viguroase ale existenței tu
multuoase a patriei noastre. în con
cepția științifică, de un înalt uma
nism a secretarului general al parti
dului nostru, arta, literatura, conti- 
nuînd tradițiile înaintate ale cultu
rii românești, avînd în slujitorii ei 
participanți activi, alături de între
gul popor, la opera de construire a 
societății socialiste, joacă un .mare 
rol în educarea omului nou, însufle
țit de idealurile nobile ale socialis
mului, de principiile moralei comu
niste, cu un larg orizont cultural. 
Desigur, pentru a putea sluji aspira
țiile și idealurile maselor — a sub
liniat secretarul general al partidu
lui — pentru a satisface cerințele 
spirituale ale omului muncii elibe
rat de exploatare, scriitorul trebuie 
să trăiască cu maximum de inten
sitate comandamentele supreme ale 
societății de azi, să înțeleagă ten
dințele ei de dezvoltare, să se con
funde cu dorințele și voința poporu-

(Continuare iu pag. a V-a)
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23 DE ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI
întreaga dezvoltare de construcție socialistă nu se poate realiza decit pe baza 

celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane în general, a legării 
strînse a științei cu învățămîntul și cu producția, a ridicării continue a nivelului de cu
noștințe tehnico-profesionale ale tuturor oamenilor muncii.

NICOLAE CEAUȘESCU

REVOLUȚIONARĂ
IN PERFECTIONAREA iNVĂTĂMlNTULUI

Știința — puternic implicată 
în modernizarea producției

Fundamentînd principial și struc
tural procesul de Înnoire revoluțio
nară a întregii societăți românești 
pe baza unității indisolubile dintre 
socialism și democrație, a ridicării 
poporului la suprema responsabili
tate de făuritor conștient al propriei 
sale istorii, gindind și înfăptuind 
socialismul în patria noastră in lo
gica dezvoltării creatoare a princi
piilor revoluționare de construire a 
noii orînduiri. determinînd manifes
tarea la cote de înalt dinamism a 
tuturor factorilor materiali și umani 
ai dezvoltării societății. Congresul 
al IX-lea al partidului marchează o 
piatră de hotar in istoria nouă a tă
rii și prin redefinirea sensurilor de 
profunzime ale rolului școlii în so
cietate. Memorabila formulare, cu
prinsă în Raportul la cel de-al IX- 
lea Congres, prin care școala este 
investită cu sarcina nobilă de a fi 
„principalul izvor de cultură și fac
tor de civilizație", cristaliza veriga 
de început a unei noi Rindiri pri
vind omul și formarea sa ca om. ca 
cetățean, ca revoluționar și ca spe
cialist in societatea noastră.

Viziunea revoluționară, angajantă. 
militantă a partidului nostru, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind misiu
nea primordială a școlii, cu deose
bire a școlii superioare. în germi
narea și materializarea în viată a 
valorilor culturii și civilizației se 
corelează logic, funcțional cu regîn- 
direa. intr-o perspectivă modernă, 
novatoare, a rosturilor științei în 
viața socială. Astfel, la baza trans
formărilor structurale ce marchează 
istoria revoluționară a ultimilor 23 
de ani în toate domeniile activității 
economice, sociale și politice, dove
dind o uriașă forță de înrîurire asu
pra profilului de ansamblu al socie
tății socialiste românești, se situea
ză strategia partidului de transfor
mare și afirmare a științei, a cerce
tării științifice și tehnologice proprii 
într-o autentică forță de producție, 
într-o puternică sursă de avuție 
națională, intr-un instrumentar de 
neinlocuit în elaborarea și transpu
nerea in practica socială a direcții
lor definitorii ale dezvoltării multi
laterale a României socialiste.

Originalitatea situării pe o bază 
nouă a rolului școlii. în primul rînd 
al școlii superioare, a rolului știin
ței în viața socială derivă din și se 
exprimă prin conceperea științei și 
învățămintului. atît în reciprocă in
terdependență funcțională, cît și in 
permanentă legătură cu comanda
mentele și exigențele vieții, ale 
practicii economico-sociale. Unifica
rea strategică a direcțiilor progresu
lui științei și învățâmîntului s-a 
realizat și își dovedește continuu 
fertilitatea în și prin concepția com
plexă. înnoitoare, profund științifică 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pri
vind integrarea organică a învăță- 
mîntului cu cercetarea științifică și 
producția. închegată, începînd cu 
Congresul al IX-lea al partidului, 
strategia globală, unitară a procese
lor formativ-educative a devenit în 
mod firesc ideea călăuzitoare a tu
turor slujitorilor școlii românești, 
ghidînd activitatea acestora în per
spectiva racordării depline a invă- 
țămintului, a școlii superioare la 
problemele reale ale producției și 
practicii sociale, in sensul fertiliză
rii permanente a muncii de pregăti
re profesională a tinerilor cu fluxul 
ideilor înnoitoare ale practicii pro
ductive și creației științifice, al an
gajării efective a cadrelor didactice 
și studenților. împreună cu specia
liștii din cercetare și producție, in 
soluționarea problemelor prioritare 
ale economiei naționale, ale pro
gresului social.

Amploarea și consecventa pbliticii 
Partidului Comunist Român de per
manentă dinamizare și creștere ca
litativă a cercetării științifice și în- 
vățămîntului, dimensiunea revolu
ționară a concepției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind rosturile 
de bază ale creației științifice și șco
lii superioare în societatea noastră 
au dobindit un larg orizont al îm
plinirii prin activitatea neobosită a 
eminentului om de știință, a mili
tantului de seamă al partidului și 
statului nostru, tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu. 
președinte al Consiliului National al 
Științei și învățămintului. ale cărei 
merite și rezultate de excepție in 
progresul unor ramuri de primă li
nie ale chimiei moderne au căpătat 
și capătă tot mai mult o largă răs- 
pîndire și prețuire pe toate meri
dianele lumii.

Strategia învătămîntului integrat, 
angajînd. sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, acțiunea 
continuă a tuturor factorilor educa
tivi. a cadrelor didactice, a senate
lor și consiliilor profesorale, a fac
torilor de diriguire a învătămîntu
lui la toate nivelurile, a determinat 
desfășurarea unor variate programe 
de acțiune ce au cuprins măsuri 
complexe de ordin organizatoric, de 
perfecționare și modernizare a pla
nurilor de învățămînt. a programe
lor analitice, eforturi ample de fac
tură educativă, de schimbare, in 
unele situații, a mentalităților dove
dite a fi învechite, a modului de a 
gîndi și acționa.

Astfel, de o mare importanță s-a 
dovedit a fi renunțarea la structu
rarea invățămintului pe specializări 
înguste și constituirea, la indicația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. a 
unor profiluri și specializări largi în 
cadrul cărora, pe baza pregătirii 
fundamentale realizate în primii 
2—3 ani de studiu, se asigură spe
cializarea, pregătirea multilaterală 
și policalificarea viitorilor specia
liști, facilitindu-se integrarea rapidă 
în profesie. în producție a acestora, 
adaptarea elastică și rapidă a exi
gențelor înnoirilor științifice și teh
nologice. abordarea interdisciplinary, 
creativă a sarcinilor profesionale.

Forța constructivă, revoluționară, 
uriașul potențial de propulsie al idei
lor înnoitoare prin care secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a ctitorit o etapă 
de adinei prefaceri în viata școlii 
superioare din țara noastră au fost 
și sint amplificate de prezența sa 
nemijlocită în institute de învăță- 
mint superior. în facultăți, de dia
logul direct, profund și constructiv 
cu studenții și cadrele didactice din 
toate centrele universitare ale țării. 
Toți cei ce muncesc astăzi in cita
delele formării profesionale superi
oare și ale educației revoluționare 
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au beneficiat și beneficiază de vorba 
sa înțeleaptă, de gîndirea sa clar
văzătoare, de indicațiile și orientă
rile sale privind sectoare vitale ale 
muncii formativ-educative, orientări 
în permanentă întregite prin desă
vârșita competență științifică și înal
ta forță mobilizatoare ale precizări
lor și sarcinilor formulate de tova
rășa academician ' doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

Pulsînd în deplină consonanță cu 
ritmurile vii ale muncii și vieții în
tregului popor, acțiunea profesiona
lă și educativă a slujitorilor școlii 
românești se raportează responsabil 
la comandamentele majore sinteti
zate programatic prin documentele 
Congresului al XIII-lea si ale Con
ferinței Naționale ale P.C.R., prin 
tezele cu adîncă semnificație stra
tegică ale recentelor expuneri ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ase
menea întregului organism social, 
structurat in forme și organizări mo
derne, autentic umaniste și demo
cratice în etapa revoluționară des
chisă de cel de-al IX-lea Congres 
al partidului, învățămîntul nostru, și 
în mod pregnant cel superior, fun
damentat el însuși într-o alcătuire 
funcțională modernă în anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", își asumă, as
tăzi și în perspectivă, comandamen
tul politic al continuării moderni
zării, al permanentei perfecționări. 
„Putem afirma cu îndreptăți
tă mîndrie — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Expunerea la 
consfătuirea de lucru cu activul și 
cadrele de bază din domeniile mun
cii organizatorice, ideologice și po
litico-educative, reunind printr-un 
emblematic arc peste timp memo
rabila formulare din vara anului 1965 
cu aprecierea lucidă, realistă a for
ței științei și învățămintului în so
cietatea socialistă de astăzi — câ, 
în această perioadă istorică scurtă, 
știința românească, invățămintul. cul
tura au devenit o puternică forță a 
progresului general al societății 
noastre". . Asumîndu-și încărcătura 
de noblețe a acestei înalte apre
cieri, școala românească își defineș
te programele de perfecționare în te
meiul orientării strategice cuprinse 
în Tezele din aprilie.

în această perspectivă strategică, 
direcțiile de perfecționare a învăță
mintului vizează cu prioritate mo
dernizarea conținutului și a tehni
cilor didactice ale procesului in- 
structiv-educativ, formarea viitori
lor specialiști conform exigențelor 
mereu sporite ale noii revoluții teh- 
nico-științifice și noii revoluții a- 
grare, educarea capacității viitorilor 
ingineri, economiști, medici, profe
sori, a tuturor cadrelor cu pregăti
re medie și superioară de a gene
ra și a impune noul în fiecare do
meniu al muncii, în întreaga via
tă socială. O dimensiune de perma

nentă atenție în munca educatorilor, 
a organizațiilor de partid, a orga
nizațiilor revoluționare de tineret o 
constituie modelarea viitorilor spe
cialiști ca organizatori și dinamiza
tori ai producției, ai activității co
lectivelor de muncă, forjarea în am
fiteatre. ateliere și laboratoare, în 
„miezul fierbinte" al faptelor școlii 
a calităților de competență și com
bativitate ale viitorilor conducători 
ai colectivelor de muncă.

Totodată, școala este angajată și 
trebuie să-și sporească angajarea în 
direcția formării concepției materia- 
lîst-științifice despre lume și viată 
a tinerilor, a convingerilor și atitu
dinilor comuniste, patriotice, revo
luționare. Prin urmare, invățămintul 
românesc, cu precădere cel superior, 
pregătește și trebuie să pregătească 
nu numai buni specialiști, capabili 
să rezolve cu succes problemele dez
voltării științifice și tehnologice, ci 
și cetățeni cu un larg orizont po
litic, ideologic și cultural, profund 
implicați in procesul devenirii revo
luționare a patriei. întregul învă
țămînt, școala superioară, își asumă, 
în spiritul orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sarcini sporite în 
formarea conștiinței politice a stu
denților. în întărirea ordinii, disci
plinei si răspunderii in muncă, in 
înțelegerea profundă de către toți 
cei cuprinși în perimetrul generos al 
școlii, studenți și cadre didactice, a 
originalității, realismului și consec
venței politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, in se
dimentarea trainică în gîndirea și 
simțirea tineretului studios a valo
rilor de esență ale socialismului și 
comunismului.

Vocația constructivă, de pace, a 
școlii, misiunea nobilă a făuririi 
noului în om, prin om și pentru om 
s-au împlinit și se afirmă cu pu
tere în anii înfăptuirilor eroice ai 
„Epocii Nicolae Ceaușescu". ani ce 
au urmat istoricului Congres al 
IX-lea al partidului. împlinindu-se 
ei înșiși ca oameni pe un tărîm de 
înaltă tensiune a acțiunii creatoa
re, pe tărîmuî școlii superioare, slu
jitorii învățămintului, cadrele didac
tice și studenții exprimă aleasă re
cunoștință patriotului înflăcărat, re
voluționarului neobosit, genialului 
ginditor, secretarul general al parti
dului, președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, formulîndu-și 
limpede angajamentul manifestării 
prin fapte, prin temeinicia muncii 
de zi cu zi, a hotărîrii participării 
cu întreaga forță de muncă, de crea
ție la efortul constructiv al între
gului popor de edificare a socialis
mului și comunismului pe pămîntul 
României.

Prof. univ. Voicu TACBLE 
rectorul Institutului politehnic 
din București

în aceste zile în care întregul popor 
omagiază 23 de ani de la Congresul 
al IX-lea al partidului, eveniment de 
importanță covirșitoare pentru desti
nele devenirii noastre socialiste, mă 
simt dator să subliniez, la rindul 
meu, oontribuția decisivă adusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
puternica afirmare a științei româ
nești, la transformarea ei intr-o ve
ritabilă forță de producție. Orientă
rile și indicațiile formulate în repe
tate rînduri de secretarul general al 
partidului au constituit de fiecare 
dată direcții concrete de acțiune 
pentru toți cei care ne desfășurăm 
activitatea în acest sector prioritar. 
Beneficiind de îndrumarea de înaltă 
competență a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, lu
crătorii din institutul nostru, ca și 
toți oamenii muncii din cercetarea 
științifică și ingineria tehnologică au 
reușit să obțină realizări importante, 
materializate în tehnologii și instala
ții de înaltă performanță și competi
tivitate. în acest an și cincinal insă, 
sarcinile puse în fața cercetării sint 
deosebit de complexe și mobilizatoa
re. în acest sens, ne sint vii în con
știință exigențele și prioritățile pro
cesului de dezvoltare și perfecționare 
a societății românești, așa cum au 
fost ele relevate, cu deosebită limpe
zime, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie a.c.

Cercetării științifice ți ingineriei 
tehnologice le revine astăzi mai mult 
ca oricînd un rol dintre cele mai în
semnate în accelerarea progresului 
tehnico-științific în toate domeniile 
de activitate. în acest context, im
portante forțe ale filialei din Iași a 
Institutului de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru electro
tehnică (I.C.P.E.) sînt angrenate în 
transpunerea în viață a unuia din 
programele de importanță deosebită 
pentru industria românească — mo
dernizarea. Acționăm deci, așa cunl 
a cerut secretarul general al parti
dului. atit pe linia modernizării fa
bricației, prin conceperea de produse 
noi. cu performanțe competitive, de 
nivel mondial, cit și pe cea a mo
dernizării utilajelor tehnologice, 
urmărind simultan creșterea accen
tuată a productivității muncii și ca
lității produselor. Amîndouă aceste 
obiective majore ale modernizării 
sperăm să aibă — între altele — o 
rezultantă comună : creșterea com
petitivității exportului industrial 
românesc. cerință subliniată în 
repetate rînduri de secretarul gene
ral al partidului.

Promovarea curajoasă a noului, 
introducerea rapidă și pe scară largă 
a progresului tehnic și tehnologic în 
toate domeniile economiei constituie, 
prin urmare, condițiile esențiale ale 

procesului de modernizare a forțelor 
de producție, ale creșterii eficienței 
și productivității în toate domeniile. 
Asupra acestor aspecte aș dori să 
mă refer in continuare.

Dispunem, în prezent, așa cum 
sublinia secretarul general al parti
dului, de un ansamblu fuhcțional- 
organizatoric instituționalizat, capabil 
să ofere un cadru optim, de maximă 
eficiență pentru soluționarea tuturor 
problemelor care apar în desfășura
rea proceselor de creștere economică, 
inclusiv a relațiilor dintre cercetare 
și producție. Dispunem, totodată, de 
un uriaș potențial de creație tehnico- 
material și uman. Această realitate 
se dovedește a fi însă insuficientă 
în situația in care nu sint valorificate 
cu maximum de responsabilitate 
toate posibilitățile acestui ansamblu 
de organe și organisme ale sistemu
lui nostru democratic, întreaga capa
citate productivă și de creație exis
tentă.

De bună seamă. în momentul 
actual, pentru desfășurarea cores
punzătoare a programelor de moder
nizare, în mod prioritar se. pune 
problema funcționării perfecte, in 
cele mai bune condiții, a mecanis
melor democratice de cooperare intre 
cercetare și producție, edificate de 
mai mult timp în țara noastră, care 
să conducă Ia o și mai mare im
plicare a științei în această amplă 
și cuprinzătoare acțiune ce se des
fășoară astăzi în întreaga țară. De 
ce este necesar un asemenea lucru ? 
în momentul de fată, în destul de 
multe situații, modul de cooperare 
dintre institutele de cercetări și uni
tățile industriale s-ar putea caracte
riza prin cuvîntul „amatorism". Ni 
se pare cit se poate de normal ca 
factorii din compartimentele de 
resort ale întreprinderilor și specia- 

. liștii din institutele de cercetare să 
elaboreze împreună programe care 
nu numai să rezolve unele nevoi ime
diate ale producției, ci să vizeze, 
deopotrivă, și perspectiva, adică în
noirea fabricației, conceperea unor 
produse și tehnologii noi. Procedind 
în acest mod, atît studiile, cît și 
cercetările din institute vor avea 
curitul unor orientări stabile, și nu 
al unor contracte încheiate de azi 
pe miine. Asemenea contracte pripite, 
care uneori au doar scopul de a „bifa" 
cît mai repede și cît mai multe „ac
țiuni" din planul de modernizare, mu
țind în același timp răspunderea pe 
umerii altora, voi- fi, de regulă, niște 
„petice" moderne, puse pe o teh
nologie învechită, și nu o abordare 
radicală, revoluționară a întineririi 
fabricației, a îmbrățișării cu adevă
rat a progresului tehnic și tehnolo
gic. Implicarea mai fermă a cercetă
rii științifice în activitățile producției, 
o mai susținută preocupare pentru a 
avea o viziune a perspectivei dezvol
tării lor se cer permanent avute în 
vedere, după cum este de așteptat ca 
unitățile economice să manifeste mai 
multă inițiativă in a asigura parti
ciparea cercetătorilor la analiza pro
blemelor producției, ale modernizării.

în cadrul unor programe cu ac
țiuni eșalonate an de an, moderni
zările ar veni firesc, una după alta 
și în ritmul în care întreprinderea 
să le poată integra corect în pro
cesul de fabricație. Pentru ca răs
punsul la cerințele producției să fie 
operativ, este firesc ca în permanență 
colaborarea cercetare-producție să fie 
așezată pe baze științifice, evitîn- 
du-se cererile din partea unor condu
cători de întreprinderi de a rezolva 
probleme „peste noapte", probleme 
pe care o întreprindere sau alta le 
cunoștea, dar le-a tot neglijat cu 
multă vreme înainte.

întilnim și alt gen de colaborări. 
Se fac uneori „presiuni" deosebite 
din partea unor întreprinderi pină 
se contractează o lucrare prevăzu
tă în programul lor de moderniza
re. După ce e contractată, inte
resul scade brusc, fazele cercetări
lor sînt recepționate formal și uneori 
chiar cu indiferență. Cînd se constată 
însă că cercetarea se apropie de 
final, că rezultatele sale sînt reale 
și că, deci, uzina vă trebui să facă 
la rindul său eforturi pentru imple
mentarea soluțiilor, apare, tot brusc, 
„exigența" față de cercetare, care 
crește pină se transformă în bariere 
in fata noului ce se ivește la orizont. 
Și aceasta pentru că unele cadre și 
chiar colective întregi s-au obișnuit 
să trăiască de pe urma unor tehnoy 
logii învechite, cumpărate cindva pe 
licențe de mare vogă. Sîntem îndrep
tățiți să criticăm asemenea atitudini 
deoarece sint destul de multe între
prinderi care au crezut îw noi și nu 
s-au menajat nici pe ele în imple
mentarea rezultatelor cercetării, uni
tăți care au ajuns să se dezvolte 
substanțial și să facă export pe 
seama produselor concepute de către
I.C.P.E.  — filiala Iași.

O ultimă observație și, totodată, 
o propunere menită să conducă Ia 
îmbunătățirea activității pentru 
export. Noi, cercetătorii, nu ne-am 
bucurat niciodată de vreo atenție din 
partea întreprinderilor de comerț ex
terior. Filiala noastră a fost vizitată 
în cei 1(F ani de existență de oa
meni de știință din cele mal diferite 
țări, dar nu a primit vizita „profe
sională", ea să zic așa, a nici unui 
reprezentant al comerțului exterior 
românesc. Or, apreciem că produ
sele pentru export, competitivitatea 
lor se pregătesc în mare măsură în 
laboratoarele cercetătorilor, ca să nu 
zic că, în primul rînd, aici, și apoi 
în producția propriu-zisă. Iată de ce 
simțim nevoia unor îndrumări pri
vind orientarea noastră mai rapidă 
șpre piețele internaționale. Firește, 
orientări venite tocmai din partea 
cunoscătorilor pieței externe, care 
urmăresc mult mai bine acele cerin
țe de ordin competitiv. Este necesară, 
prin urmare, o legătură mai strînsă și 
cu întreprinderile de comerț exterior, 
cu alți specialiști cu care să imple
mentăm noul, progresul tehnic și teh
nologic. De asemenea, participarea 
la întîlnirile periodice ale industriei 
județelor cu eare colaborăm, cu 
delegații comerțului exterior, ca și 
la unele discuții la nivel central pe 
probleme din domeniul nostru de ac
tivitate ar putea impulsiona activi
tatea de cercetare.

Tezele pentru plenara C.C. al P.C.R. 
prezentate de secretarul genera! al 
partidului, al căror ecou a generat 
atitea mutații in conștiința noastră, 
sint un nou prilej de a reflecta 
asupra stilului nostru de muncă, în 
sensul unei perfecționări a relațiilor 
noastre cu industria, atît în ceea ce 
privește scurtarea termenelor de 
transferare a noilor produse și teh
nologii, cît și în ceea ce privește 
contribuția industriei in cadrul aces
tui proces prin crearea celor mai 
bune condiții de asimilare și gene
ralizare a noului științific și tehnolo
gic. Magistrala expunere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu are pentru 
noi toți caracterul fundamental al 
unui îndreptar de înaltă implicare 
patriotică, revoluționară. în structu
rile complexe ale dinamicii progre
sului general al patriei.

Dr. Mircea SLĂNINĂ
șeful filialei lași a I.C.P.E.

(Urinare din pag. I>
jurul acestui tip de comunitate uma
nă s-au conturat, la interferențele 
diverselor ideologii și ciocnirilor 
de interese, prejudecăți, abile disi
mulări. diverse forme de naționa
lism, șovinism, xenofobie, rasism, ca 
și cosmopolitism, servilism, nihilism 
national.

Fără îndoială, tocmai din pricina 
complexității problemei și a suscep
tibilităților pe care le antrenează in
teresele naționale, abordarea acestei 
teme teoretice și politice în mod 
obiectiv, conform unei logici înteme
iate pe rigoarea științei, și nu pe 
tensiuni emoționale. în afara sche
melor convenționale și a dogmelor, 
constituie un act îndrăzneț, revolu
ționar. Consecvența revoluționară 
tace insă corp comun cu stilul de 
gindire al dialecticii materialiste și 
al cunoașterii științifice, cu absoluta 
necesitate de întemeiere a acțiunii 
revoluționare a socialismului pe 
adevăruri despre realitatea socială. 
Această consecventă constituie una 
din trăsăturile definitorii ale con
cepției Partidului Comunist Român, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
despre problemele națiunii în lumea 
contemporană.

Opera teoretică și politică a secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român în aceste probleme izvo
răște dintr-o adincă înțelegere a 
imperativelor timpului privind cauza 
socialismului, desfășurarea normală 
a relațiilor internaționale și, de ase
menea. dintr-un puternic sentiment 
al responsabilității față de destinele 
poporului român, ale României so
cialiste. încrederea între popoare, 
eliminarea războaielor și a conflic
telor. autentica instaurare in viață a 
principiului egalității în drepturi in
tre state și între națiuni nu sint po

sibile pe fondul ignorării rolului 
națiunilor, nu se pot întemeia pe 
prejudecăți și extremisme de tipul 
șovinismului sau nihilismului na
tional. Orice idealuri generoase, in 
numele umanismului, al libertății, al 
drepturilor omului, rămin pură de
magogie dacă in lume continuă prac
ticile politicii de forță și amenințare 
cu forța, amestecul în treburile in
terne, dacă nu se pune capăt neoco- 
lonialismului și secătuirii economii
lor naționale ale statelor slab dez
voltate prin sistemele oneroase de 
dobînzi și prețuri, dacă vechile și 
„verificatele" mijloace de diversiune 
— naționalismul, șovinismul, ireden
tismul — sînt reactivate. încrederea 
și solidaritatea dintre națiuni rămin 
sub semnul întrebării cit timp, in 
conștiințe și in practici, stăruie încă 
nostalgiile de mare putere, de stăpin 
peste teritorii, peste vieți, muncă și 
bunuri aparținînd altor popoare, dacă 
rămine deschis apetitul de avuții 
străine, dacă nu au fost invățate 
cum se cuvine lecțiile istoriei. 
Sublinia, in acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Numai respcc- 
tindu-se interesele fiecărei națiuni 
se pot crea condiții pentru stabilirea 
unor relații cu adevărat libere intre 
state, se poate realiza o tot mai 
mare apropiere intre ele. Nesocotirea 
intereselor vitale ale popoarelor și 
a voinței lor de a-și făuri destinul 
in mod liber, fără amestec din afară, 
tolerarea încălcării suveranității sa
cre a poporului ar insemna abdi
carea de la principiile marxism- 
leninismului, alunecarea pe pozițiile 
cosmopolitismului și nihilismului na
țional, cu mari daune pentru cauza 
socialismului și păcii".

Problema națiunilor și a relațiilor 
dintre ele rămine o realitate ce 
pulsează puternic în viata lumii 
contemporane, chiar dacă diverși 

autori în materie de teorie socială o 
decretează a fi marginală sau chiar 
desuetă. Rămine un adevăr incontes
tabil că valorile culturii contempo
rane. marile ei opere izvorăsc, la fel 
ca și în trecut, din cadrul de viață, 
din sufletul popoarelor și este, de 
asemenea, evident că marele patri
moniu cultural universal sporește 
astăzi cu lucrări create pe tărîmuri 
pe care cindva se întindeau imperii 
coloniale. Constituie un adevăr șiRealitate vie a epocii contemporane
faptul că marea competiție contem
porană de inteligență și inventivi
tate consacrată de revoluția teh- 
nico-știintifică și de gradul dezvol
tării economice se definește prin 
eforturile națiunilor și poartă în
semnele de identitate ale acestora, 
în general, sub toate laturile sale 
— economice, tehnico-științifice, cul
turale — progresul general al uma
nității implică muncă națională, 
eforturile proprii ale unui popor, 
într-o lume a comunicării și inter
dependențelor crescînde pe toate 
planurile, a multiplicării probleme
lor globale, într-o epocă în care izo
larea de circuitele internaționale este 
o absurditate, nucleele promotoare 
ale tuturor acestor realități sînt 
națiunile, cu posibilitățile lor de 
dezvoltare liberă, suverană, indepen
dentă. Integrarea României în aceste 
circuite, prezența sa activă și per
manentă in vasta rețea a raportu
rilor internaționale demonstrează 

coincidența dintre viziunea teoretică 
asupra problemelor contemporane 
ale națiunii și politica partidului și 
statului nostru.

Pentru poporul român, definirea 
cu deplină claritate a rolului con
temporan al națiunii, a cadrelor na
ționale ale dezvoltării sociale a con
stituit o cerință vitală. Rațiunile 
acestui imperativ au fost complet 
și sistematic explicate in lucrările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Con- 

ceptia elaborată în acest domeniu de 
secretarul general al partidului răs
punde comandamentului fundamen
tal de elucidare a premiselor, condi
țiilor și direcțiilor ce se impun în 
edificarea societății socialiste în 
România. Recent, in Expunerea cu 
privire la perfecționarea activității 
organizatorice, ideologice și politico- 
educative in vederea creșterii rolu
lui conducător al partidului in în
treaga viață economico-socială, to
varășul Nicolae Ceaușescu preciza 
că întregul program de dezvoltare 
multilaterală a patriei, inițiat de 
Congresul al IX-lea al partidului, a 
reclamat studierea profundă și amă
nunțită a cadrului dezvoltării socie
tății noastre. A fost parcurs, în acest 
sens, un drum lung de luptă politică, 
ideologică. Redeșteptarea gindirii ac
tive, creatoare, emanciparea sa de 
dogmatism și șablonism au devenit 
cerințe esențiale pentru formularea 
celor mai legitime opțiuni privind 

viitorul societății românești și al 
poporului român. Și. așa cum arăta 
secretarul general al partidului, un 
punct nodal pentru satisfacerea aces
tei cerințe s-a dovedit a l'i respin
gerea „cursului foarte periculos care 
iși făcuse Ioc la un moment dat, 
chiar de negare a trecutului și isto
riei milenare a poporului nostru, a 
caracteristicilor limbii române, de ni
hilism, de cosmopolitism, de ploco
nire față de tot ce era străin, de 

servilism, de lipsă de patriotism și 
spirit revoluționar".

De-a lungul istoriei, poporul ro
mân a înfruntat propria sa problemă 
națională, pe care a plătit-o cu lungi 
veacuri de suferință omenească, de 
frustrări materiale, cu serioase în- 
tîrzieri față de cadențele în care 
și-au dezvoltat economia, cultura, 
formele de viată popoarele europene 
ce s-au bucurat de securitate geo
politică. Lupta împotriva divizării 
țărilor române, impusă de circum
stanțele vitrege ale istoriei împo
triva asalturilor de peste granițe și 
a stăpînirilor străine, apărarea te
nace a ființei poporului român, a 
teritoriului existenței sale politice, 
economice, culturale necontenit pri
mejduite. speranța și lupta pentru 
dobîndirea independentei și unității 
de stat reprezintă coloana vertebrală 
a istoriei naționale. Este ceea ce nu se 
poate uita și nu se va putea vreo
dată uita. Este sursa care nutrește 

sentimentul demnității naționale și 
voința poporului român de a fi stă
pin in propria lui casă. în nobile și 
demne cuvinte, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu rezuma. în acest 
an. în fața unui grup de oameni de 
afaceri americani, ginduri și sen
timente ale întregului nostru popor: 
„Poporul român — spunea președin
tele țării — iși are tradițiile sale 
foarte îndelungate de independență, 
iar in anii construcției socialiste și-a 
consolidat și promovat ferm politica 
de independentă. Și, pentru nimic 
in lume, nu vom renunța la această 
politică, iar acei oameni politici care 
consideră că presiunile, sub diferite 
forme, pot să ajute ia soluționarea 
unor probleme așa cum doresc ei, se 
înșeală amarnic".

Epoca socialismului a confirmat în 
România, ca și în alte țări care 
înalță edificiul noii orînduiri sociale, 
că națiunea a intrat în plenitudinea 
afirmării disponibilităților sale de 
înfăptuire și că ea devine în totali
tate, fără privilegii și fără discrimi
nări sociale, beneficiara integrală a 
muncii și creației sale. Așa cum con
statăm pretutindeni în jurul nostru, 
socialismul a conferit un ritm nou 
și dimensiuni noi vieții naționale, 
într-un proces amplu, în care toate 
laturile societății sint în mișcare, se 
condiționează și se sprijină reciproc, 
rămin tot mai departe în urmă și 
sînt definitiv eliminate acele forme 
de existentă ale vechiului care afec
tau în chip negativ unitatea po
porului, viața națiunii. Au dispărut 
exploatarea, șomajul, insecuritatea 
vieții, discriminările intre clasele so
ciale, între generații. între cetățenii 
tării de diferite naționalități, între 
bărbați și femei, între oraș și sat, 
între posibilitățile de afirmare în 
viața politică, economică. în cultură. 
S-au instaurat bazele egalității și 

echității sociale, întregul popor ro
mân. cetățenii țării, fără nici o 
discriminare, nici în ce privește drep
turile, nici în ce prjvește obligațiile, 
fiind cuprinși în vasta, în uriașa 
operă de restructurare și dezvoltare 
modernă a întregii economii și vieți 
sociale, ( a orașului și satului, a in
dustriei și agriculturii, a conducerii 
sociale, a culturii, științei, învăță
mintului.

Poporul român a străbătut cu 
pași repezi, după Congresul al IX- 
lea al partidului, un drum cu adevă
rat istoric, modelindu-și prezentul și 
viitorul socialist potrivit resurselor, 
posibilităților și necesităților sale, 
potrivit propriilor sale evaluări și 
opțiuni ce s-au impus în mod obiec
tiv. Acest drum rămine mai departe 
deschis — progresul nu cunoaște 
stație finală — iar modul în care 
vor fi soluționate problemele întim- 
pinate pe acest drum constituie o 
chestiune ce privește poporul nos
tru. Firește, a străbate acest drum, 
așa cum a dovedit-o experiența 
noastră și a altor popoare, nu este o 
sarcină ușoară. Hotărîrea de a-1 
străbate cere soluții noi, în spiritul 
noii orînduiri. modelînd perspectiva 
nu după trecut, nu după structuri 
economice și sociale abandonate de 
revoluția socialistă în numele des
ființării exploatării omului de către 
om. ci după viitor și după idealurile 
care animă procesul revoluționar 
menit să asigure triumful unor noi 
valori sociale și umane, valorile so
cialismului și comunismului.

Din această premisă izvorăsc în
crederea în viitorul comunist al na
țiunii și certitudinile materializate 
în realizări epocale, al căror Creator, 
stăpin și beneficiar, sub înțeleaptă 
conducere a partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, este poporul 
român.
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ctitorul celei mai glorioase epoci din istoria României 
- omagiul, dragostea și recunoștința întregii țări 
mii «m si mrnunit îmbib k k iii bh— hibb sbwmimi tam i mumii 23 DE ANI 

DE LA
CONGRESUL AL IX-LEA 

AL PARTIDULUI

Evocînd memorabila hotărîre a fo
rumului comuniștilor români de a- 
cum 23 de ani, cînd, prin voința de 
nestrămutat a întregului partid și 
popor, dumneavoastră ați fost înves
tit in suprema funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, trăim cu toții sentimentul de
plinei satisfacții și al legitimei mîn- 
drii patriotice că mărețele împliniri 
ale acestei perioade de ample trans
formări revoluționare în toate do
meniile vieții materiale și spiritua
le ale patriei' sini indisolubil le
gate de magistrala dumneavoas
tră operă teoretică și practică, 
profund originală, care unește și 
orientează energiile creatoare ale 
națiunii spre împlinirea unui țel 
grandios, a unor înfăptuiri fără 
egal in întreaga noastră istorie 
multimilenară — se relevă in 
telegrama COMITETULUI MUNICI
PAL BUCUREȘTI AL P.C.R.

Cu puternică mîndrie și vie re
cunoștință, comuniștii, toți cetă
țenii municipiului București privesc 
la drumul mereu ascendent ce l-a 
parcurs Capitala patriei noastre în 
acești 23 de ani, perioadă în care 
producția industrială a sporit de pes
te 6 orii au fost construite aproa
pe o jumătate de milion de noi a- 
partamerite, orașul s-a îmbogățit cu 
edificii industriale și social-cultura- 
le reprezentative, cu realizări mo
numentale ce vor dăinui peste 
veacuri ca simbol al eroismului ge
nerației Epocii Nicolae Ceaușescu".

Ne facem o înaltă datorie de con
știință să exprimăm, și in aceste mo
mente sărbătorești, via recunoștință 
a tuturor cetățenilor Capitalei pen
tru activitatea prodigioasă a tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului și statului nostru, sa
vant de largă recunoaștere interna
țională, consacrată cu înaltă compe
tență și spirit revoluționar înfăptui
rii politicii partidului, creșterii con
tribuției științei, învățămîntului și 
culturii la modernizarea tuturor sec
toarelor economiei naționale și a- 
sigurarea unei noi. calități a muncii 
și vieții întregului popor.

Omagiul fierbinte pe care vi-1 
aduc, in aceste momente de aleasă 
sărbătoare, comuniștii, toți oamenii 
muncii din Capitală, dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, îl constituie de
plina angajare în înfăptuirea sarci
nilor de complexitate sporită din a- 
cest an și întregul cincinal, pentru 
a pune mai bine în valoare, așa 
cum ne-ați indicat, marele potențial 
de car..e dispunem, sporindu-ne con
tribuția la prog'resu) general al ță
rii, la transpunerea în viață a hotă- 
rîrilor ■ Congresului al XlIIdea.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ALBA AL P.C.R. se spune: 
La această glorioasă aniversare, toți 
locuitorii acestor înfloritoare plaiuri 
românești vă adresează din adîncul 
inimilor, cu cele mai alese sen
timente de fierbinte dragoste și 
profundă recunoștință, mult stimate 
și iubite tovarășe , secretar general 
Nicolae Ceaușescu, strălucit condu
cător al partidului și poporului, erou 
între eroii neamului, personalitate 
remarcabilă a lumii contemporane, 
un cald și vibrant omagiu pentru tot 
ceea ce faceți de cind ați fost 
învestit la cîrma destinelor națiunii, 
cu supremă abnegație și dăruire pa
triotică, pentru prosperitatea și feri
cirea noastră a tuturor, spre măreția 
scumpei noastre patrii,

Strîns uniți în jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar genera] 
Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți 
locuitorii județului Alba dau glas 
angajamentului lor ferm, revoluțio
nar de a acționa în spiritul tezelor 
și orientărilor din magistrala dum
neavoastră expunere din 29 aprilie 
a.c., pentru înfăptuirea neabătută a 
hbtăririlor Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale partidu
lui, pentru continua înălțare a pa
triei pe noi culmi ale progresului și 
prosperității socialiste și comuniste.

în această istorică perioadă aflată 
sub amprenta definitorie a geniului 
dumneavoastră creator, mult stima
te și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, a fost creat, da
torită rigoarei științifice cu care 
analizați și aplicați legitățile gene
rale ale materialismului dialectic și 
istoric la realitățile și cerințele spe
cifice procesului revoluției socialis
te in România, sistemul original, 
unic în felul său. al democrației 
muncitorești-revoluționare, oare asi
gură participarea reală a oamenilor 
muncii, a poporului la conducerea 
economiei naționale, a țării, expre
sie elocventă a conceptului dum
neavoastră că socialismul se con
struiește cu poporul, pentru popor 
— se relevă în telegrama CONSI
LIULUI CENTRAL AL UNIUNII 
GENERALE A SINDICATELOR.

Sindicatele din țara noastră, care 
și-au găsit, datorită concepției dum
neavoastră novatoare, potrivnică ori
căror dogme, un rol și un loc care 
le asigură participarea directă, ca 
organizație de masă a proprietarilor, 
producătorilor și beneficiarilor avu
ției naționale, la întreaga viață so- 
cial-politică și economică a țării, își 
exprimă la acest moment aniversar 
profunda lor recunoștință și se an
gajează în fața dumneavoastră să-și 
îndeplinească exemplar sarcinile în
credințate de partid în opera de con
strucție socialistă șl comunistă a pa
triei.

Exprimîndu-ne și cu acest prilej 
deplina adeziune la politica partidu
lui, care are în centrul ei omul, 
prosperitatea sa materială și spiri
tuală, ce își găsește reflectare și in 
noile majorări ale retribuțiilor și 
pensiilor, vă încredințăm că oame
nii muncii, profund recunoscători 
față de grija permanentă ce o pur- 
tați ridicării continue a nivelului lor 
de trai, sînt hotârîți să răspundă 
prin exemplare fapte de muncă pen
tru creșterea producției, a produc
tivității muncii și calității produse
lor, pentru sporirea continuă a ve
nitului național, temelia sigură a 
bunăstării întregului popor.

Prin grija dumneavoastră perma
nentă, mult stimate și iubite tovarășe

secretar general, de creștere a bună
stării materiale și spirituale a po
porului, de ridicare necontenită a 
calității vieții, și noi, arădenii, ne 
putem mîndri că localitățile județu
lui nostru au astăzi un chip nou, 
înfloritor, că după anul 1965 au fost 
construite pentru . oamenii muncii 
58 000 de locuințe. Au crescut, de 
asemenea, de peste trei ori, vînză- 
rile de mărfuri prin comerțul socia
list. s-a îmbunătățit baza asistenței 
medicale, a rețelei școlare, s-au plă
mădit valori culturale noi — se men
ționează în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că pu
ternic mobilizați de mesajul revolu
ționar al tezelor din aprilie, de ines
timabilele dumneavoastră indicații și 
orientări pe care ni le-ați trasat pen
tru această efervescentă etapă din 
viața patriei și partidului nostru, 
vom munci cu abnegație și răspun
dere revoluționară pentru realizarea 
tuturor sarcinilor ce ne revin din 
hotărîrile Congresului al XIII-lea și 
ale Conferinței Naționale a partidu
lui, din programele de dezvoltare 
econom ico-socială a patriei, îneît să 
întîmpinăm marea sărbătoare na

Sentimente de înaltă stimă și aleasă prețuire pentru genialul ctitor al României 

socialiste, de mîndrie pentru mărețele realizări înscrise în cartea de aur a 

patriei in anii inaugurați de istoricul Congres al IX-Iea al partidului, angajament 

solemn și unanim de a înfăptui hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței 

Naționale ale partidului, de a urma neabătut vibrantele, patrioticele chemări 

ale strălucitului conducător al partidului și poporului

țională de la 23 August cu noi șl 
semnificative succese in muncă.

Sîntem pe deplin conștient! că tot 
ceea ce s-a realizat în această pe
rioadă eroică este strîns legat de ac
tivitatea dumneavoastră de strălucit 
conducător comunist, de luminat pa
triot și înflăcărat militant revoluțio
nar, pentru prosperitatea și progre-; 
sul României — se merfționează în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN ARGEȘ AL P.C.R.

Mîndri de marile înfăptuiri pe care 
țara, Argeșul le-au obținut sub stră
lucita dumneavoastră conducere, vă . 
rugăm să ne permiteți, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
să folosim și acest minunat prilej 
pentru a vă mulțumi cu cea mai 
fierbinte recunoștință, în numele co
muniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județul nostru, pentru 
ajutorul direct și de cea mai mare 
valoare, pentru uriașa dumneavoas
tră contribuție la edificarea Argeșu
lui modern și prosper de astăzi, cu 
orașe noi și sate înfloritoare, cu mari 
platforme industriale ale petrochi
miei și chimiei, construcției de au
toturisme de oraș și de teren, de 
textile, ale materialelor de construc
ții și prelucrare a lemnului, cu salba 
de hidrocentrale de pe rîul Argeș 
și din alte zone ale județului, cu 
numeroase alte obiective economice 
și sociale, cu o înaltă viață spiri
tuală. pentru grija deosebită pe care 
o purtați județului nostru, așa cum 
o purtați dezvoltării și progresului 
tuturor județelor țării.

In acești ani de trainice împliniri 
socialiste, cei mai rodnici din în
treaga existență milenară a poporu
lui român, județul Bacău, asemenea 
tuturor zonelor patriei, beneficiind 
din plin de roadele politicii profund 
științifice a partidului nostru, de 
grija și atenția dumneavoastră, a cu
noscut transformări de o mare am
ploare și profunzime, in toate dome
niile vieții economico-sociale. Pro- 
ducția-marfă industrială este în pre
zent de peste 5 ori mai mare ca in 
1965, iar producția . globală agricolă 
a crescut de 2,7 ori. Au înflorit, fără 
precedent, orașele și satele județu
lui, oamenii trăiesc o viață demnă, 
pe măsura acestei glorioase epoci.

In încheierea telegramei COMITE
TULUI JUDEȚEAN BACAU AL 
P.C.R. se spune : Inconjurîndu-vă cu 
căldura inimilor noastre, vă dorim 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
și stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, 
ani îndelungați de viață, deplină 

sănătate și putere de muncă, pentru 
ca in fruntea partidului și statului să 
ne conduceți cu aceeași clarviziune 
științifică și înaltă dragoste de țară, 
pe drumul luminos al socialismului 
și comunismului.

Gîndind și înfăptuind, ca un 
înțelept strateg, chipul României 
de azi și de mîine, dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, eminent condu
cător de partid și de stat, erou între 
eroii neamului — se arată in telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN SI
BIU AL P.C.R. — ne-ați trasat cu vi
brant patos patriotic și fermitate re
voluționară drumul prin ani și de
cenii, însuflețindu-ne permanent cu 
pilda strălucită a vieții și. activității 
pe care o desfășurați, luminîndu-ne 
cu gîndirea dumneavoastră originală, 
cu făclia veșnic vie a dragostei față 
de patria și poporul din mijlocul 
căruia v-ați înălțat, căile către pro
gresul multilateral al patriei, căi de 
glorie pe care vă vom urma neabătut, 
în strînsă și indestructibilă unitate 
de gînd și faptă.

Cu sentimente de profund respect 
și aleasă recunoștință, exprimăm din 
adîncul inimilor tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 

înalta noastră prețuire pentru con
tribuția de mare însemnătate pe care 
o aduce la transpunerea în viață a 
politicii partidului și statului, la în
florirea fără precedent a științei, in- 
vățămintului și culturii românești, la 
aplicarea largă în toate sectoarele a 
celor mai noi și valoroase realizări 
ale științei și tehnicii, la îmbogățirea 
tezaurului universal al cunoașterii 
științifice, la folosirea cuceririlor ge
niului uman în slujba păcii și bună
stării popoarelor.

Ne angajăm solemn că vom munci 
cu devotament și dăruire, cu întreaga 
noastră pricepere și energie pentru a 
face din 1988 anul, unei activități ca
litativ superioare în industrie, în 
agricultură, în toate celelalte dome
nii ale vieții economico-sociale, spo
rind contribuția județului Sibiu la 
înflorirea multilaterală a României 
socialiste.

Alături de întregul popor, vă sîn
tem profund recunoscători pentru 
ardoarea și consecvența cu care ve- 
gheați ca tot ceea ce realizăm în 
patria noastră liberă și independen
tă să servească nemijlocit națiunii, 
ridicării continue a nivelului său de 
civilizație și bunăstare — se relevă 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BIHOR AL P.C.R.

Pe temeiul izbînzilor obținute, bi- 
horenii, deveniți proprietari, produ
cători și beneficiari, făuritori ai bu
nurilor materiale și spirituale, indi
ferent de naționalitate, și-au cîștigat 
definitiv dreptul la demnitate. Apre
ciind și recentele măsuri de majo
rare a retribuțiilor și pensiilor ca 
o consecință directă a forței econo
miei noastre naționale, precum și o 
dovadă elocventă a grijii manifestate 
de partid, de dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
față de creșterea continuă a nive
lului de trai al oamenilor muncii, 
al întregului popor, bihorenii, în 
frunte cu comuniștii, își vor concre
tiza mărturia supremă a devotamen
tului în tot mai bogate și semnifica
tive fapte de muncă.

Rememorarea acestor ani care au 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului, bilanțul marilor victorii pe 
care le-a obținut poporul român in 
aceste peste două decenii de luptă și 
muncă eroică pentru împlinirea ce
lor mai cutezătoare dintre visele 
sale confirmă în mod strălucit ade
vărul că tot ce am înfăptuit înălță
tor și durabil, marile ctitorii și 
obiective social-economice sînt indi
solubil legate de numele și activita
tea prodigioasă pe care dumnea

voastră o desfășurați, de clarviziu
nea cu care conduceți destinele pa
triei, de înaltul exemplu de patrio
tism revoluționar pe oare îl oferiți 
pentru triumful idealurilor nobile și 
împlinirea aspirațiilor fundamentale 
ale poporului român, pentru cauza 
socialismului și păcii în lume — se 
arată în telegrama adresată de CO
MITETUL CENTRAL AL UNIUNII 
TINERETULUI COMUNIST.

Noi, tinerii României socialiste de 
azi — beneficiari ai marii șanse 
istorice de a ne forma și afirma 
plenar în cea mai remarcabilă pe
rioadă din biografia nouă a patriei, 
unică în împliniri și transformări 
înnoitoare, revoluționare — vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că nu vom precu
peți nici un efort pentru îndepli
nirea în cele mai bune condiții a 
istoricelor hotărîri de dezvoltare 
multilaterală a țării adoptate de 
Congresul al XIII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, pentru 
exemplara transpunere în viață a 
tezelor pentru viitoarea plenară a 
C.C. al P.C.R., a orientărilor și in
dicațiilor date de dumneavoastră 
tinerei generații. Uniunii Tineretului 
Comunist, pentru creșterea contri
buției noastre la grandioasa operă 

de edificare a socialismului și comu
nismului în scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă România.

Vasta experiență politică și organi
zatorică, curajul cu care ați înlătu
rat ideile preconcepute, interpretă
rile dogmatice, simpliste, manifes
tările de cosmopolitism și servilism, 
cunoașterea temeinică a realităților, 
dialogul direct și permanent pe care 
îl purtați cu masele de oameni ai 
muncii, forța de pătrundere în esen
ța fenomenelor economico-sociale, 
complexe, în continuă mișcare, uma
nismul profund cu care militați pen
tru ca intreaga politică a partidului 
și statului să aibă în centrul său 
omul, bunăstarea și fericirea po
porului sînt trăsături ce vă carac
terizează ca mare om politic, condu
cător de țară — se subliniază in te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
BRAȘOV AL P.C.R. Manifestîn- 
du-ne unitatea de neclintit în jurul 
gloriosului nostru partid, al dumnea
voastră, legendar conducător, vă ru
găm să primiți, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general al 
partidului, urările noastre comunis
te, muncitorești, de multă sănătate 
și deplină putere de muncă și creație, 
împreună cu legămîntul nostru solemn 
de a munci astfel îneît să facem din 
județul Brașov un județ de frunte 
al României socialiste, o adevărată 
citadelă în care să se afirme plenar 
patriotismul fierbinte, spiritul mun- 
citoresc-revoluționar caracteristic 
poporului român.

In acești 23 de ani, asemenea în
tregii țări, ca urmare a grijii și 
sprijinului permanent al dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, județul 
Botoșani a cunoscut mărețe și trai
nice împliniri socialiste, beneficiind 
de un volum sporit de investiții, care 
s-au concretizat în înălțarea unor 
importante și modeme obiective 
economice și social-culturale, în dez
voltarea și modernizarea agricultu
rii, a întregii activități productive, 
județul nostru este astăzi mai bogat, 
mai înfloritor, cu o viață materială 
și spirituală tot mai strălucitoare, 

în continuare, în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI 
AL P.C.R. se spune : Considerăm 
că cea mai aleasă cinstire pe care 
o putem aduce aniversării a 23 de 
ani de la Congresul al IX-lea al 
partidului, care, prin voința întregu
lui partid și popor, v-a ales pe dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu în func

ția supremă de secretar general al 
partidului, este angajamentul nos
tru solemn de a face totul pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor pe 
acest an și pe întregul cincinal.

Ne facem o datorie de inimă și 
conștiință din a reafirma, la această 
glorioasă aniversare, dragostea și 
recunoștința noastră fierbinte față 
de dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru faptul că, de la Congresul al 
IX-Iea, de cînd, prin voința unanimă 
a comuniștilor, a întregului popor, vă 
aflați în fruntea partidului și statu
lui, ați imprimat un nou curs vieții 
politice și economico-sociale, dezvol
tării democrației muncitorești-revo
luționare, procesului complex de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare a pa
triei spre comunism', ați' ridicat la 
înălțimi nebănuite prestigiul inter
național al României, țară a păcii și 
prosperității, al cărei nume este ros
tit astăzi cu respect și admirație pe 
toate meridianele lumii — se afirmă 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BUZĂU AL P.C.R.

Reafirmîndu-ne deplina adeziune 
la politica internă și externă a parti
dului și statului, ne angajăm, mult 

iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, să urmăm 
neabătut luminosul dumneavoastră 
exemplu de viață și activitate revo
luționară, să ne amplificăm efortu
rile pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal, sporind astfel con
tribuția județului nostru la inălțarea 
României socialiste pe cele mai 
înalte culmi de progres și civilizație.

în atmosfera de puternică angajare 
patriotică generată de aniversarea a 
23 de ani de la Congresul al IX-lea, 
de cînd partidul și poporul v-au ales 
la cîrma destinelor lor, comuniștii, 
oamenii muncii clujeni, strîns uniți 
în jurul partidului, al dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă încredințează 
de hotărîrea și voința lor unanimă 
de a vă urma neabătut, de a acționa 
cu toată energia și fermitatea pentru 
aplicarea fermă în viață a tezelor 
din aprilie, a excepționalelor orien
tări, indicații formulate de dumnea
voastră la Consfătuirea de lucru cu 
activul și cadrele de bază din dome
niul muncii organizatorice, ideologi
ce și politico-educative, pentru reali
zarea exemplară a planului pe acest 
an și pe întregul cincinal — se spune 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CLUJ AL P.C.R.

în numele organizației județene de 
partid, al tuturor clujenilor, vă 
adresăm cele mai calde urări de 
multă sănătate, viață lungă, pu
tere de muncă și fericire de
plină, pentru a conduce pe mai 
departe cu aceeași clarviziune, în
țelepciune și fermitate revoluționară 
destinele poporului nostru spre noi 
și noi victorii, spre binele, fericirea, 
gloria și măreția patriei noastre 
scumpe — România socialistă.

Ne exprimăm cu adînc respect 
nemărginita recunoștință pentru 
faptul că impresionantele prefaceri 
cunoscute în acești 23 de ani de în
treaga noastră țară au marcat decisiv 
și noua imagine a județului Covasna, 
industria, agricultura și celelalte do
menii ale vieții materiale și spiri
tuale inregistrînd un puternic avînt 
datorită grijii deosebite pe care 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o purtați 
cu aleasă generozitate bunăstării și 
fericirii tuturor locuitorilor acestor 
plaiuri străbune — se menționează 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN COVASNA AL P.C.R.

în acest moment de aleasă sărbă
toare, puternic pătrunși de străluci
tele comandamente formulate de 

dumneavoastră in magistralele teze 
din 29 aprilie, vă exprimăm’, in nu
mele tuturor locuitorilor județului 
Covasna, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, legămîn
tul nostru cel mai fierbinte de a 
acționa cu dăruire patriotică, spirit 
revoluționar și nesecată energie crea
toare pentru înfăptuirea grandioase
lor obiective stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, convinși că numai astfel 
ne vom, putea spori contribuția la 
înflorirea scumpei noastre patrii. 
Republica Socialistă România.

Mîndri că partidul și statul nostru 
au în frunte pe cel mai iubit și 
stimat fiu al poporului, genial ctitor 
al României moderne, ne angajăm 
solemn, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
urmăm cu credință și devotament în 
tot ce gîndiți și întreprindeți, să 
facem totul, ca un suprem omagiu 
pe care vi-1 aducem la acest înălță
tor eveniment, pentru îndeplinirea 
neabătută a hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, a indicațiilor și ori
entărilor dumneavoastră de o inesti
mabilă valoare teoretică și practică
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA 
AL P.C.R.

în aceste momente sărbătorești, 
scumpe întregului popor, vă adresăm 
urarea fierbinte să ne trăiți întru 
mulți ani, în sănătate și fericire, 
pentru a conduce cu înțelepciunea 
și clarviziunea ce vă sînt caracteris
tice, destinele’ poporului român spre 
culmile luminoase ale socialismului 
și comunismului.

Sub arcul de lumină al celor 23 de 
ani de epocă nouă, demonstrînd în 
chip edificator concepția dumnea
voastră statornică de dezvoltare ar
monioasă a tuturor zonelor țării, 
Doljul a cunoscut o continuă și 
multilaterală înflorire, beneficiind de 
mari investiții, care au edificat in
dustria socialistă modernă, o agri
cultură avansată, o înaltă civilizație 
materială și spirituală. Fiecare 
dintre vizitele dumneavoastră de 
lucru întreprinse în județ, împreună 
cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, au însemnat ctitorirea 
unor mari cetăți industriale moderne, 
propulsarea noii revoluții agrare și 
tehnico-științifice, edificarea univer
sității și învățămîntului modern, re- 
modelarea arhitectural-urbanistică, 
renașterea și înflorirea tuturor loca
lităților, împlinirea noii condiții 
umane, ridicarea oamenilor acestui 
străvechi colț de țară la demnitate, 
împlinirea aspirațiilor, spre cuteză
toarele perspective jalonate de Con
gresul al XIII-lea și Conferința Na
țională — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN DOLJ 
AL P.C.R.

In aceste momente solemne, Ingă- 
duiți-ne, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să dăm 
glas nestrămutatei voințe, legămîntu- 
lui nostru solemn de a ne dărui în
treaga energie și capacitate înfăptui
rii orientărilor dumneavoastră pro
gramatice, exprimate cu strălucire in 
tezele din aprilie, in celelalte expu
neri, cuvîntări, cît și cu prilejul re
centelor dialoguri cu poporul, pur
tate pe tot cuprinsul țării.

Congresul al IX-lea a deschis o eră 
nouă, de ample și profunde trans
formări revoluționare în dezvoltarea 
societății românești pe trepte tot mai 
înalte de progres și civilizație, care 
poartă pecetea inconfundabilă a 
personalității și acțiunii dum
neavoastră revoluționare și pe care, 
in semn de omagiu și înaltă prețui
re față de cel care i-a dat strălu
cire și măreție, întreaga națiune o 
numește „Epoca Nicolae Ceaușescu"
— se subliniază în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN GALAȚI 
AL P.C.R.

Comuniștii, toți locuitorii județu
lui Galați se angajează și cu acest 
prilej ca, urmînd strălucitul exem
plu de abnegație și dăruire cu care 
dumneavoastră slujiți cauza partidu
lui și poporului, să nu precupețeas
că nici un efort, să acționeze în spi
ritul tezelor, orientărilor și sarcini
lor pe care le-ați fixat în magistra
lele expuneri din 29 aprilie și 23 iu
nie a.c. — adoptate ca program de 
luptă și muncă pentru întregul 
partid și popor —, asigurînd astfel 
îndeplinirea în cele mai bune condi
ții a programelor de dezvoltare e- 
conomico-socială pe acest an și pe 
întregul cincinal, spre gloria scum
pei noastre Românii.

în această epocă eroică — se ara
tă în telegrama transmisă de COMI
TETUL JUDEȚEAN GORJ AL 
P.C.R. — județul nostru se în
scrie, sub proiecția de lumină a 
gîndirii dumneavoastră vizionare, 
pe calea modernizării industriei 
și agriculturii, „ se afirmă tot mai 
activ ca puternică bază energetică și 
de materii prime. Tezele, ideile și 
orientările cuprinse în expunerea 
prezentată de dumneavoastră la șe
dința Comitetului Politic Executiv 
din 29 aprilie, indicațiile date la re
centele forumuri centrale, îndemnu
rile calde ce ni le-ați adresat cu pri
lejul vizitelor de lucru în mine, ca
riere și termocentrale, în celelalte 
unități economice, reprezintă pentru 
organizația județeană de partid ja
loane sigure de organizare superioară 
a muncii, de întărire a disciplinei 
muncitorești, de înfăptuire a progra
melor de creștere a producției de 
cărbune, energie și țiței, de valorifi
care superioară a întregului potențial 
material și uman de care dispunem, 
spre a realiza in bune condiții sar
cinile ce ne revin în acest an. în în
tregul cincinal.

In telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FEMEILOR se subli
niază : Femeile de pe întreg cuprin
sul tării, asemenea întregului popor, 
își îndreaptă gîndurile lor de fier
binte recunoștință, de aleasă pre
țuire și profund respect către dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în aceste zile 
cînd se împlinesc 23 de ani de la 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român. — eveniment în

scris cu litere de aur în istoria pa
triei. ce a marcat o nouă etapă in 
activitatea partidului nostru, deschi- 
zînd calea gîndirii și activității crea
toare. a perfecționării întregii munci 
de conducere și făurire a noii orin- 
duiri în România.

Pentru milioanele de femei din 
țara noastră constituie o deosebită 
cinste să aducem un cald omagiu, 
împreună cu cele mai alese senti
mente de admirație, dragoste, stimă 
și nemărginit respect, tovarășei 
Elena Ceaușescu. militant de frunte 
aU partidului și statului, eminent om 
de știință, savant de recunoaștere 
universală, al cărei nume s-a în
scris. pentru totdeauna, spre înaltă 
cinstire, alături de al dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în conștiința 
nepieritoare a neamului românesc.

Cu Inimile în sărbătoare, vă ru
găm. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să primiți. încă 
o dată, felicitările noastre cele mai 
călduroase cu prilejul aniversării a 
23 de ani de la istoricul Congres al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân. asigurîndu-vă de7 devotamen
tul profund și hotărirea deplină de 
a nu precupeți niciun efort în în
deplinirea exemplară a mărețelor o- 
biective ne care le-ați pus în fața 
mtreguim popor.

Cu prilejul împlinirii a 23 de ani 
de cind marele forum al comuniști
lor români. Congresul al IX-lea, v-a 
ales în unanimitate și în deplină 
concordanță cu gîndul și voința în
tregii națiuni in fruntea eroicului 
nostru partid, noi, comuniștii, toți oa
menii muncii din MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE — se arată 
într-o altă telegramă — vă adresăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu cele mai alese 
sentimente, urarea fierbinte de ani 
mulți fericiți, sănătate și putere de 
muncă pentru a ne conduce spre 
piscurile înalte ale făuririi socialis
mului și comunismului în patria 
noastră scumpă. Republica Socialiști" 
România.

Epoca inaugurată de Congresul al 
IX-lea este și epoca puternicei afir
mări a României în viața interna
țională, a creșterii continue a presti
giului său in lume, ca urmare a 
neobositei dumneavoastră activități 
pentru soluționarea justă, construc
tivă a marilor probleme ale contem
poraneității, pentru apărarea dreptu
lui suprem al oamenilor, al popoare
lor la pace. Ia viață, la existență 
liberă. V-ați cîștigat pe merit recu
noașterea pe toate meridianele ’lumji 
ca Erou al păcii, numele dumnea
voastră este evocat pretutindeni cu 
venerație pentru dîrzenia cu care 
luptați pentru împlinirea idealurilor 
de bunăstare. înțelegere, colaborare 
și pace în lume.

La fel ca toți fiii patriei, noi, me- 
hedințenii, știm că tot ceea ce am 
dobîndit în acești ani luminoși de 
istorie nouă, revoluționară — o pa
trie puternică, independentă, liberă 
și prosperă, cu o economie modernă, 
dinamică și tot mai competitivă, cu 
o cultură înfloritoare și un ridicat 
grad de civilizație socialistă, un 
imens prestigiu internațional, o via
ță fericită și demnă, un climat optim 
de muncă și creație — poartă am
prenta gîndirii dumneavoastră de 
excepție, uriașei energii și clarvi- 
ziuni cu care acționați întru feri
cirea și prosperitatea națiunii româ
ne, al cărei ales și demn fiu sînțeți 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL 
P.C.R.

Urmînd cu încredere partidul, 
comuniștii, oamenii muncii mehedin- 
țeni se angajează solemn să acțio
neze cu întreaga putere și capacitate 
de muncă, să realizeze integral sar
cinile de plan pe acest an și întregul 
cincinal, sporind contribuția județu
lui nostru Ia edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate șl 
înaintarea României spre comunism.

In anii care au urmat Congresu
lui al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, cu profunda dumneavoastră 
putere creatoare de analiză și sin
teză a fost regîndită întreaga stra
tegie a dezvoltării forțelor de pro
ducție, pe baza industrializării so
cialiste și a dezvoltării economice e- 
chilibrate, armonioase a tuturor ju
dețelor țării, fiind elaborate și a- 
plicate planuri și programe care au 
condus la creșterea puternică a a- 
vuției naționale și, pe această bază, 
a bunăstării materiale și spirituale 
a întregului nostru popor — se ara
tă în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R.

In spiritul tezelor, conceptelor șl 
orientărilor de o excepțională însem
nătate teoretică și practică cuprin
se în magistrala dumneavoastră 
expunere, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, prezentată la șe
dința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 29 aprilie a.c., oa
menii muncii din județul Prahova, in 
frunte cu comuniștii, acționează cu 
înaltă răspundere pentru ridicarea 
întregii activități economico-sociale 
la un nivel calitativ superior, in de
plin consens cu noile exigențe ale 
dezvoltării patriei noastre socialiste.

în acest moment aniversar gîndu
rile noastre, ale tuturor grivițenilor. 
se îndreaptă cu nemărginită recu
noștință către dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru ajutorul 
neprecupețit și indicațiile deosebit 
de prețioase pe care ni le-ați dat cu 
ocazia celor 17 vizite de lucru efec
tuate în întreprinderea noastră și 
care s-au materializat și prin faptul 
că am fost onorați cu numeroase 
distincții ale patriei, inclusiv cu 
înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste" de patru ori consecutiv — 
se menționează in telegrama adre
sată de colectivul de muncă de la 
ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ 
CHIMIC „GRIVIȚA ROȘIE" DIN 
BUCUREȘTI.

Ne angajăm să muncim neabătut 
pentru îndeplinirea exemplară a 
tuturor sarcinilor ce ne revin din 
istoricele hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului. J

I
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• SECERIȘUL GRIULUI - încheiat grabnic !
• CELELALTE LUCRĂRI-efectuate in timp optim!

La temelia unui export competitiv
- tehnologiile moderne

VRANCEA

Transportul produselor din cimp mai operativ!
In județul Vrancea, recolta de griu 

a fost strinsă de pe 70 la sută din 
suprafața cultivată. Concomitent cu 
intensificarea secerișului se acțio
nează energic în vederea transpor
tării din cimp atît a producției prin
cipale, cît și a celei secundare — 
paiele. „Dacă la recoltarea griului 
s-a impus deviza -nici un bob să 
nu se piardă», cu aceeași răspundere 
acționăm și la strîngerea și depozi
tarea paielor — ne spune Neagu 
Stoica, președintele cooperativei a- 
gricole Nănești. Intîietate are recolta 
de griu. Dar am găsit și mijloacele 
necesare transportării paielor. In 
acest scop, folosim 75 de atelaje. 
Utilizăm' rațional autocamioanele și 
remorcile destinate transportării 
griului din cimp la bazele de recep
ție. Cînd se luminează, acestea ajung 
în cîmp, unde sint încărcate cu paie 
și efectuează două curse pînă cînd 
buncărele combinelor sînt pline 
boabe de grîu".

CU

V1LCEA

Dacă toate combinele ar funcționa perfect...
dinîn cele 8 cooperative agricole 

consiliul agroindustrial Drăgășani, 
județul Vîlcea, secerișul griului se 
efectuează pe ultimele suprafețe. De 
altfel, o bună parte dintre aceste 
unități, cum sînt cele din Voicești, 
Orlești, Prundeni și Scundu, au și 
încheiat această importantă lucrare, 
iar producțiile obținute au depășit 
așteptările. Dacă am stăruit în raidul 
nostru la cooperativele agricole din 
acest consiliu, am făcut acest lucru 
pentru că aici am reținut două ini
țiative lăudabile cu putere de gene
ralizare. în primul rînd, s-a urmărit 
permanent stadiul de coacere nu 
numai pe parcele, ci pe întregul 
consiliu, fapt ce a permis concen
trarea unui mare număr de combine 
în acele unități unde griul a ajuns 
mai intîi la umiditatea optimă pen
tru recoltare. Timp de două zile, de 
exemplu, 22 combine din Lungești, 
Ștefănești și Prundeni au fost con
centrate în lanurile cooperativei 
agricole Voicești, unde s-a recoltat

RESURSELE DE NUTREȚURI - STRINSE
Șl DEPOZITATE NEÎNTÎRZIAT!

Și la cooperativa agricolă Vulturu, 
un mare număr de atelaje și brațe 
de muncă sînt folosite la eliberarea 
terenului. Aici, cu cele 135 de căruțe 
se transportă zilnic paiele de pe a- 
proape 100 hectare. In altă unitate, 
la C.A.P. Suraia — și nu numai 
aici — pentru ca terenul să fie eli
berat cit mai repede, la capătul so
lelor se string paiele în căpițe, iar 
mijloacele de transport disponibile, 
mai cu seamă atelajele, le duc în 
parcurile de furaje. __

Nu în toate unitățile însă activi
tatea de eliberare a terenului și de 
transport al paielor în parcurile 
furajere este la fel de bine organi
zată. Factorii de răspundere din 
unele unități agricole de la nivelul 
unor consilii populare continuă să 
motiveze ritmul nesatisfăcător la a- 
ceastă lucrare prin insuficiența 
mijloacelor de transport. La C.A.P. 
Garoafa, unde s-au cultivat 1000 

în perioada respectivă aproape 50 la 
sută din suprafața ocupată cu 
această cultură. în al doilea rînd, 
redistribuirea combinelor s-a reali
zat nu numai între cooperativele 
agricole din zonă, ci și între consi
liile unice apropiate. Pe parcursul a 
patru zile, de exemplu, cinci com
bine din consiliul agroindustrial 
Lădești au lucrat efectiv la recolta-' 
rea griului în lanurile cooperativei 
agricole Orlești, iar în prezent 7 
combine de aici s-au alăturat celor 
din unitățile rămase ceva mai in 
urmă din Lădești.

— Viteza zilnică la seceriș înregis
trată în cooperativele agricole din 
consiliul nostru se datorează și cali
tății reparațiilor — ne spune to
varășul Lucian Rizescu, organizator 
de partid. Așa se explică faptul că 
în cele 8 zile de cînd s-a declanșat 
campania de recoltare a griului nici 
o combină n-a trebuit să fie scoasă 
din lanuri.

O privire de ansamblu pe întregul 

hectare cu grîu, nu sint folosite 
decît puține atelaje. în ziua raidu
lui 
se 
Se 
ca 
în ...
unități, insuficiența atelajelor este 
pusă pe seama repartizării acestora 
la transportul cooperatorilor la lu
crările de întreținere a culturilor. 
Este bine că se procedează așa, dar 
nu este eficient ca aceste atelaje să 
rămînă la capul solelor, nefolosite 
pînă seara. Alte asemenea situații au 
determinat ca. la data efectuării 
raidului nostru, să fie eliberate de 
paie doar aproape 15 000 hectare, 
față de cele aproape 46 000 hectare 
cultivate cu grîu.

nostru, la consiliul popular nu 
știa cite căruțe se află in cimp. 
aștepta operativa de seară, în loc 
această situație să fie cunoscută 
cimp, și nu prin telefon. In alte

Dan DRAGULESCU
corespondentul „Scinteii 

județ Vîlcea relevă că pînă la 21 
iulie griul a fost strîns de pe 82 la 
sută din suprafață. După cum am 
avut posibilitatea să constatăm, în 
multe unități, realizările ar fi fost 
incomparabil mai bune dacă meca
nizatorii nu s-ar fi lovit de două 
mari greutăți : calitatea slabă a cu
relelor, ale căror dese înlocuiri 
dijmuiesc serios timpul destinat 
recoltării ; la acest necaz se adaugă 
și „oboseala" multor combine care au 
depășit cu 2—4 ani perioada de ca
sare și care necesită în continuare 
numeroase reparații. Deși la nivelul 
fiecărei cooperative agricole au fost 
constituite echipe speciale în cadrul 
cărora au fost cuprinși nu numai 
mecanicii din secțiile de mecanizare 
a agriculturii, ci și din toate unită
țile economice de pe raza localită
ților, acestea nu reușesc să facă față 
atîtor solicitări. Numai în consiliul 
unic Berbești, ca să ne oprim doar 
la un singur exemplu, din cele 25 
combine aflate 
de mecanizare, 
casate de multă

în dotarea stațiunii
16 trebuiau să fie 

vreme.

Ion
corespondentul

STANCIU
„Scinteii"

(Urmare din pag. I)

zilnice ce ii

sînt hotărî- 
secerișuiui in
Au mai ră-

formație a sarcinilor 
revin.

Zilele care urmează 
toare pentru încheierea 
cele mai bune condiții, 
mas de recoltat circa 800 000 hectare. 
Este o suprafață foarte mare dacă 
ținem seama de faptul că ea este 
localizată în principal in județele din 
zona a doua de cultura, ceea ce 
presupune ca de acum aici să se lu
creze zilnic peste ritmul planificat 
inițial, lucru absolut posibil de rea
lizat in condițiile in care județeie 
respective vor fi ajutate cu un nu
măr mare de combine trimise din 
unitățile agricole care au încheiat se
cerișul. Atit ca dimensiune, cît și 
ca operativitate, această acțiune tre
buie astfel organizată incit sub nici 
un motiv ritmul secerișului pe an
samblul agriculturii să nu scadă sub 
cel atins in ultimele zile. Cu forțe 
mult sporite față de pină acum tre
buie să se acționeze în acele județe 
unde secerișul abia a fost declanșat, 
sau incă nici măcar nu a putut în
cepe. Beneficiind de ajutorul ce li 
se cuvine, asigurînd folosirea com
binelor la întreaga capacitate, ceea 
ce presupune nu numai menținerea 
lor în permanentă stare de funcțio
nare, ci și realizarea unei corelări 
perfecte între capacitatea de recol
tare și cea de transport, 'există con
diții ca in unitățile de aici durata 
secerișului să fie mult redusă față 
de cea stabilită inițial. Facem aceas
tă subliniere intrucit din modul în 
care s-a desfășurat pînă acum se
cerișul rezultă că. în multe cazuri 
ritmurile scăzute la seceriș se da
torează și deficiențelor serioase ce 
se manifestă în organizarea transpor
tului și livrarea producției la ba
zele de recepție.

întregul efort pentru încheierea 
grabnică a secerișului trebuie să 
aibă ca scop precis realizarea de 
acum a unor ritmuri mult superi
oare celor stabilite inițial spre a 
se putea recupera în cel mai scurt 
timp restanțele mari înregistrate in 
multe unități. Deosebit de impor
tant este ca toate combinele să se 
afle în lan și să lucreze efectiv 
pe întreaga durată a zilei. Cu atit 
mai necesar este acest lucru cu cit 
s-ar putea ca în unele zone condi
țiile climatice să impună organizarea 
muncii nu pe zile, ci doar pe ore 
bune de lucru, ceea ce presupune o 
organizare desăvîrșită, ordine și dis
ciplină strictă. Deosebit de impor
tant în acest sens este ca pretutin
deni să se sădească în conștiința 
oamenilor convingerea că printr-o 
organizare bună a muncii, prin- 
tr-un efort maxim se pot realiza 
ritmurile .înalte., care trebuie, atinse., 
pretutindeni acolo unde mai sînt la
nuri de recoltat, astfel incit secerișul 

rgrîului să se încheie in cel mai scurt 
timp.

■ ■

Combinatul de prelucrare a lem
nului din Arad, profilat în special 
pe producerea de mobilier destinat 
exportului, a fost, la un moment 
dat, o unitate „problemă". De ce ? 
Pentru că realizările erau mereu sub 
nivelul posibilităților și al sarcinilor 
planificate. Dar acum vorbim des
pre toate acestea la timpul trecut : 
în primul semestru din acest an, 
combinatul și-a realizat sarcinile de 
plan, inclusiv cele de export. Este 
semnificativ că, față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, valoarea pro
ducției realizate pentru export a 
crescut pe ansamblu cu 40,88 la sută, 
iar pe relația devize convertibile — 
cu 42,33 la sută. Cum se explică re
dresarea activității combinatului și 
care sînt direcțiile. în care s-a ac
ționat pentru realizarea sarcinilor 
la export ? Un prim răspuns ne o- 
feră tovarășul Mircea Balaban, se
cretarul comitetului de partid :

— După un „inventar" al lipsuri
lor constatate în organizarea activi
tății productive, beneficiind de spri
jinul comitetului județean de partid, 
care a efectuat mai multe analize la 
fața locului, încă de acum un an am 
adoptat un riguros program de mă
suri in vederea ridicării nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
creșterii productivității muncii, în
deplinirii sarcinilor de export etc. Și 
am început cu promovarea unor teh
nologii noi, moderne, multe dintre 
ele la sugestia oamenilor muncii din 
secțiile combinatului. Așa am ajuns 
să introducem tehnologia de colo
rare a panourilor furniruite prin 
vălțuire, care înlătură munca ma
nuală, asigură uniformitate perfectă 
la culoare și exclude defectele. în 
plus, productivitatea s-a dublat. O 
altă tehnologie nou introdusă este 
încleierea elementelor masive în 
presă cu curenți de înaltă frecven
tă, care conduce la obținerea unei 
calități deosebite a țncleierilor și 
reduce timpii de staționare a repe
relor pe faza respectivă, de la 24 
de ore la numai 5 minute. Noi sînt 
și tehnologia de aplicare a hîrtiei 
texturate, ce imită furnirul, pe pa
nourile lemnoase — prin care se ob
ține o textură absolut uniformă, 
ceea ce face inutile operațiile de fi
nisaj — sau tehnologia de prindere 
cu vid a panourilor subțiri pe me
sele mașinilor de șlefuit, prin utili
zarea căreia se înlătură complet de
fecțiunile provenite prin eventualele 
șlefuiri penetrante. De altfel, acțio- 
nînd cu hotărîre pentru aplicarea 
măsurilor cuprinse în programul de 
organizare și modernizare a activi- , 

i tații de producție, numai in ultimul 
an colectivul nostru a promovat 35 
de tehnologii noi, cu efect benefic 
asupra realizării unor produse de 

calitate superioară, competitive la 
export.

Deoarece problema calității cîntă- 
rește greu în „balanța'* competiti
vității, lucrurile nu s-au oprit aici. 
Introducerea noilor tehnologii a 
presupus creșterea preocupării pen
tru ridicarea nivelului de pregătire 
profesională al oamenilor muncii. In 
această privință nu au fost omiși 
nici controlorii tehnici de calitate. 
„Au rămas cu adevărat cei mai buni 
controlori — ne spune inginerul Dan 
Mateevici, șeful compartimentului 
C.T.C. —, fiindcă i-am înlocuit pe toți 
cei ce n-au corespuns. Pe de altă 
parte, ara întărit controlul în sec
toarele finale și pe fluxuri de fabri
cație. completînd cu C.T.C.-iști toa
te posturile de recepție. Orice lipsă

La Combinatul 
de prelucrare 

a lemnului din Arad

de exigență din partea controlorilor 
o analizăm la fața locului, iar dacă 
se repetă ii sancționăm sau chiar ii 
înlocuim pe cei necorespunzători. 
Dar am întărit și întărim și răspun
derea muncitorilor pentru munca 
făcută. Pentru că de contribuția fie
căruia. de efortul său depinde cali
tatea".

In combinat a mai fost înființat 
un laborator in care se testează, din 
punctul de vedere al fiabilității, pe 
mașini de încercat și standuri de 
probă, fiecare produs nou ce urmea
ză să fie introdus in fabricație, mai 
ales că în prezent se primesc co
menzi și de la alte întreprinderi sau 
combinate de prelucrare a lemnului 
din țară. După efectuarea testelor, 
se eliberează buletine de apreciere 
asupra soluțiilor constructive folosi
te. Cind este cazul, se iau măsuri 
operative de îmbunătățire a soluții
lor respective, aduse operativ la cu
noștința proiectanților. După ce 
proiectul a fost refăcut se execută 
un nou prototip, de asemenea supus 
testelor de laborator. Nici un produs 
nu este lansat in fabricație fără bu
letinul de încercare a mobilierului 
prototip sau fără a avea definită 
tehnologia specifică de control, prin 
care, pe utilaje si sectoare, C.T.C.- 
iștii trebuie să verifice anumiți pa
rametri cuprinși în tehnologia 
respectivă. încă două precizări : pe 
lingă'produse se testează și amba
lajele ; de asemenea, există și un 
laborator' cate verifică materialele 
chimice, fapt ce permite utilizarea 

în fabricație a unor lacuri și adezivi 
de cea mai bună calitate.

Întregul ansamblu de măsuri în
treprins pentru ridicarea nivelului 
calitativ al mobilierului produs aici 
se regăsește, in mod elocvent, in 
absența refuzurilor la export. Mai 
mult, volumul total al comenzilor 
pentru export a crescut sensibil, față 
de primul semestru al anului trecut.

Pătrunderea pe noi piețe de des
facere presupune însă și o perma
nentă preocupare pentru innoirea 
produselor. In această privință, la 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui din Arad ponderea produselor 
noi și reproiectate a reprezentat, in 
primul semestru al anului, aproape 
52 Ia sută din valoarea totală a pro- 
ducției-mari'ă. Intre acestea, pot fi 
amintite tipuri noi de bibliotecă, 
sufragerii, holuri, piese izolate, care 
se exportă în R.F.G.. Franța. Italia, 
U.R.S.S.. Japonia. „Alte 20 de tipuri 
de mobilier se află pe planșetele 
noastre, completează tovarășul Mar
cel Munteanu. șeful atelierului de 
proiectare. Prin intermediul mate
rialelor primite de la centrală sau 
de la întreprinderea exportatoare, 
prin contactul permanent cu clien- 
ții am reușit să cunoaștem exigen
țele actuale ale pieței. Participăm 
anual la tîrgurile internaționale de 
la Lyon, Koln, Moscova, Paris. Mi
lano etc. sau la expozițiile ..de casă" 
ale clienților noștri. Am dobindit o 
asemenea experiență, încît cunoaștem 
^pulsul" oricărei piețe și sintem 
capabili să venim mereu cu idei noi. 
Ca să fim mai convingători — în 
1987 am prezentat clienților 135 de 
prototipuri. Rezultatul ? Am avut 
asigurate contracte la nivelul planu
lui incă de la începutul anului, ceea 
ce ne-a permis o mai bună pregăti
re a fabricației, am putut să luăm 
măsurile corespunzătoare în organi
zarea producției, comenzile au fost 
lansate din timp în fabricație, am 
asigurat o mult mai bună aprovizio
nare". Pe baza acestei experiențe, 
în primul semestru al acestui a’n, 
combinatul a oferit pe piața exter
nă alte 70 de prototipuri de mobi
lier.

Acestea sînt. succint prezentate, 
cîteva din măsurile și acțiunile care 
au făcut posibilă îmbunătățirea ac
tivității Combinatului de prelucrare 
a lemnului din Arad și realizarea 
sarcinilor la export. Dacă mai adău
găm promptitudinea cu care sînt 
onorate comenzile, unele chiar în 
devans. înțelegem și mai bine de ce 
mobila fabricată la Arad este con
tractată în prezent cu aproape 40 de 
firme din Europa, Asia și America 
de Nord.

«■ Tristan MI HUȚA
corespondentul „Scinteii"

Nu se poate vorbi despre actuala 
campanie de recoltare a furajelor 
in județul Brașov fără a se ține 
seama de cel puțin două conside
rente: producția mai bună de masă- 
verde față de alți ani și. apoi, tim
pul capricios care pune serioase 
probleme în ce privește strîngerea, 
transportul și depozitarea nutrețu
rilor. întreaga acțiune de recoltare 
a furajelor a fost subordonată ce
rinței de a valorifica toate resurse
le de nutrețuri bogate din acest an. 
O primă măsură luată în acest scop 
a constituit-o 
în momentul 
zone, ceea ce 
unor furaje, 
bună calitate.
fost extinsă metoda uscării finului 
pe capre, metodă ce a cam fost 
uitată în ultimii ani. O altă măsură 
importantă a constituit-o valorifica
rea excedentului 
de masă-verde u -■■■»■ ...................

declanșarea campaniei 
optim, diferențiat pe 
garantează obținerea 
în special fînuri. de 
Tot în același scop a

de pe pășuni și 
transformarea lui 
In fin.

Pentru atinge
rea acestor obiec
tive s-a acționat, 
prin sporirea in
teresului și răs
punderii cadrelor 
din unități, in 
vederea asigură
rii și pregătirii 
din timp a mij
loacelor de recol
tat, transportat și 
depozitat furaje
le. Toate acestea 
•u permis ca pînă la data de 20 iulie 
prima coasă la finețe naturale, in 
ciuda timpului ploios, să fie realiza
tă pe mai bine de 93 la sută din su
prafața prevăzută și astfel să se de
poziteze 45 000 tone fînuri, dintr-un 
necesar de 103 mii tone. Dar trebuie 
arătat că datorită condițiilor mai 
puțin favorabile producerii finului 
8’1, fost realizate „la zi" 96 000 tone 
i om if in uri și siloz.

S-a muncit mai mult și mai bine 
organizat in această vară la strinsul 
și depozitarea nutrețurilor. Dar tre
buie arătat că și în acest an se în
registrează unele decalaje intre uni
tăți și chiar consilii agroindustriale. 
Așa. bunăoară. în timp ce unele 
consilii, ca Feldioara, Ghimbav, 
Ucea, Rupea, au încheiat prima coa
să. iar pe alocuri a fost declanșată 
coasa a doua, alte consilii, ca Recea, 
Șercaia. Hoghiz. mai au suprafețe 
nerecoltate. Aceasta depinde în pri- 
mult rînd de organizarea muncii. 
Iar situația întilnită în unități ale 
consiliului agroindustrial Hărman 
vine să confirme această apreciere 
făcută de organele agricole jude
țene de specialitate cu prilejul ana
lizei care a avut loc pe această 
temă.

loan Benea. inginer zootehnist al 
consiliului, a ținut să ne prezinte 
situația recoltării și depozitării fu
rajelor așa cum este ea în realita
te : cu lumini și umbre. „Pe an
samblul consiliului — ne spune 
dinsul — am depozitat pînă acum 
aproape 40 la sută din necesarul de 
fînuri pentru perioada de stabulație 
ți întreaga cantitate de suculente 
prevăzute în program. Dacă toate 
unitățile ar fi acționat cum au ac-

BRAȘOV

Prea puțin fin 
adunat intr-o 

vară a furajelor

trecut la începutul pe- 
stabulație. La această

tionat cele două asociații zootehnice, 
in special cea din Hârman, astăzi 
situația s-ar fi prezentat mai bine. 
A.E.I. Hărman. unitate care ani la 
rind intra în perioada de stabulație 
cu deficit de fînuri. iată că acum 
are deja depozitat 900 tone de fin, 
cu 150 tone mai mult decît avea rea
lizat anul 
rioadei de
cantitate se vor adăuga alte 300 tone 
fînuri tot din coasa I șl 300 tone 
din coasa a doua. A fost realizată o 
cantitate de 3 400 tone suculente, in 
special semifîn".

Realizări meritorii se înregistrea
ză și la A.E.I. Teliu. asociație care 
pină de curînd era cunoscută ca 
fiind „oaia neagră" a consiliului sub 
aspectul spiritului gospodăresc. Di
rectorul unității dădea asigurări fer
me că va fi îndeplinit 
stabilit nu numai 

programul 
cantitativ, dar și 
pe sortimente. A- 
ceasta se dato-
rează și faptului 
că a fost dată în 
exploatare o pă
șune amenajată, 
ceea ce a permis 
ca animalele să 
nu mai fie fura
jate pe timpul 
verii cu masă- 
verde la iesle. Și 
încă un aspect. 
Finul produs pină 
acum es'te de 
bună calitate, în. 
ciuda ploilor că
zute. Explicația 
rezidă în faptul 

că el a fost uscat pe capre, iar pe 
măsura uscării lui a fost transpor
tat și depozitat.

Tot în zona consiliului agroindus
trial Hârman. la C.A.P. Tărlungeni, 
pînă la data de 18 iulie s-au depo
zitat abia 350 tone dintr-un necesar 
de 1 300, ceea ce este foarte puțin. 
Este adevărat că în această unitate 
o mare parte a pajiștilor sînt. situa
te în zona montană, unde vegetația 
este mai întîrziată. Dar chiar în a- 
ceste condiții se putea recolta mai 
mult. Deși ferma zootehnică a 
C.A.P. Budila are nevoie de o can
titate de furaje nu prea mare, și 
aici recoltatul și depozitatul finu
lui sint rămase in urmă. In plus, 
aici se simte nevoia acordării unei 
atenții deosebite calității linurilor. 
Și mai acut se pune insă problema 
grăbirii ritmului de recoltare la coo
perativa agricolă din Săcele. unde 
dintr-un necesar de 3 300 tone s-au 
depozitat doar 550 tone, sau la C.A.P. 
Hărman. unde s-au depozitat doar 
30 de tone dintr-un necesar de 425 
tone. Și exemplele ar putea con
tinua.

Datorită precipitațiilor căzute în 
ultimele zile, actuala perioadă a de
venit și mai dificilă pentru recolta
tul și depozitatul furajelor. în pre
zent se găsesc pe cimp in unele u- 
nități mari cantități de fînuri în 
brazdă care riscă să se deprecieze. 
De aceea se impune să se acțione
ze cu mai multă energie și răspun
dere pentru ca toate resursele fura
jere să fie valorificate în cele mai 
bune condiții.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteii"
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Urmărind modul în care sînt receptate aspectele legate de calitate, 
cum se acționează pentru continua ei îmbunătățire, în scopul sporirii 
competitivității produselor, al afirmării lor puternice pe piața externă — 
sarcini de maximă însemnătate stabilite de conducerea partidului — redac
ția a efectuat o anchetă-sondaj în trei unități industriale timișorene : 
întreprinderea de aparate electrice de măsură, întreprinderea de prelu
crare a lemnului și „Electromotor". Din prima parte a anchetei (publi
cată in ziarul „Scînteia" din 22 iulie) s-a desprins că în prezent condu
cerile întreprinderilor respective dispun de o bună informare, care le 
permite să dirijeze in deplină cunoștință de cauză activitatea curentă 
și viitoare în domeniul calității producției. Continuăm relatarea anche
tei, prezentind răspunsurile interlocutorilor la următoarele întrebări :

1. Vă satisface in totalitate nivelul la care conducerea unității stăpi- 
nește problemele calității, iar dacă nu, ce anume vă nemulțumește ?

2. Care sint direcțiile majore de acțiune pentru sporirea competitivi
tății produselor ?

Dr. ing. Gheorghe Tirpe, directorul 
întreprinderii de aparate electrice de 
măsură :

1. Dacă pornim de la rezultatul fi
nal — calitatea produselor care 
ajung la beneficiari — putem fi mul
țumiți, dar mai avem multe lucruri 
de pus la punct pe „traseul" pînă la 
acest rezultat final. Din păcate, incă 
ne ocupăm prea mult de cantitate, 
aceste probleme primează și presea
ză, nu ne permit să acordăm toată 
atenția calității. Primim uneori de la 
furnizorii noștri materii prime neco
respunzătoare, sintem siliți să facem 
eforturi șl .cheltuieli suplimentare 
pentru a condiționa materialele la 
nivelul prescris de tehnologie. Nerit- 
micitatea livrărilor antrenează o ne- 
ritmicitate a producției, iar în a doua 
jumătate a lunii înregistrăm mereu 
un nivel mai ridicat al demeritului, 
semn că nu stăpînim in totalitate și 
permanent fluxul de fabricație. Dacă 
furnizorii și-ar onora în întregime și 
la timp obligațiile asumate, multe 
probleme nici nu ar mai exista. 
Preocuparea noastră mai susținută in 
direcția îmbunătățirii calității de
pinde în bună măsură de rezolvarea 
problemelor cantitative.

2. A perfecționa calitatea înseamnă 
în primul rind a promova în produc
ție soluții tehnice și tehnologice care 
asigură, mai mare stabilitate și repe
tabilitate tuturor operațiunilor, a rea
liza produse care satisfac tot mai 
precis solicitările consumatorilor. 
Iată de ce ne preocupăm pentru o 
mai eficientă activitate a cercurilor 
calității. Primele roade le-am și cu
les : în numai două luni, in cele 24 
de cercuri ale calității au fost lan
sate nu mai puțin de 320 de idei și 
propuneri, dintre care jumătate au și 
fost aplicate.

Pentru viitorul calității ? Incepînd
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Calitate, numai produse 
de cea mai bună calitate!

Anchetă-sondaj în unități industriale din Timișoara (II)

din 1989 vom lucra potrivit procedu
rilor unui nou manual de asigurare a 
calității, care oferă o mai mare cer
titudine că fiecare operațiune teh
nologică este respectată. Pentru asi
gurarea stabilității procesului de 
producție, vom realiza o centrală de 
climatizare.

Ing. Ion Marinescu, directorul în
treprinderii de prelucrare a lemnului:

1. Dacă aș incerca o cuantificare a 
gradului in care stăpinim aspectele 
legate de calitate, aș spune că acesta 
se situează către 80 la sută. Așadar, 
sînt incă probleme asupra cărora 
trebuie să mai stăruim, nu atit pen
tru calitatea produsului final — 
aceasta este bună și în prezent 
— cît pentru asigurarea stabilității 
procesului de fabricație, pentru 
reducerea costurilor de producție. 
Mă refer în primul rînd la activita
tea laboratoarelor uzinale — în pri
vința preciziei și acurateței finisa
jelor, a modului de utilizare a ade
zivilor etc. O a doua problemă care 
ne preocupă este gradul de precizie 
al mașinilor-unelte din secții. In 
continuare recepția după reparații se

Si'

face deficitar, deci trebuie să intro
ducem mai multă ordine in această 
privință. în sfîrșit, urmărim să auto
rizăm și alte laboratoare de metro
logie; ținînd seama de evoluția rapi
dă a profilului nostru de fabricație, 
noile produse reclamă mai multă acu
ratețe în execuție, mai multă preci
zie în măsurători, iar exigențele 
cumpărătorilor noștri sînt în conti
nuă creștere.

2. Problemele pe care le-am men
ționat sînt tot atitea direcții in care 
acționăm pentru ridicarea calității, a 
competitivității produselor noastre, 
în plus, urmărim o mai mare impli

care a tuturor cadrelor tehnice din 
intreprindcre în eliminarea imper
fecțiunilor din tehnologiile aplicate. 
Chiar astăzi vom avea o discuție cu 
șefii secțiilor pe tema problemelor 
tehnice și tehnologice a căror rezol
vare se angajează să o realizeze cu 
forțele colectivului, în următoarele 
luni. în fond, calitatea este în primul 
rind o problemă de tehnologie. Ne 
propunem să realizăm în scurt timp 
o îmbunătățire sensibilă a stabilității 
procesului de producție, valorificind 
creativitatea oamenilor din fiecare 
secție și fabrică a întreprinderii.

Ing. Dorin Goția, directorul între
prinderii „Electromotor" :

1. De șase ani întreprinderea noas
tră nu a mai primit nici o reclama- 
ție de la beneficiari, deși în acest 
interval pretențiile pieței au crescut 
enorm. Iată, de exemplu, in prezent 
nu numai culoarea în care este vopsit 
motorul interesează, dar și nuanța, 
care trebuie să fie exact aceea soli
citată. Nu mai vorbesc despre para
metrii tehnici ai produsului. Dar prin 
eforturile depuse am reușit de fieca
re dată să satisfacem cerințele par
tenerilor. Ceea ce ne nemulțumește

TÎRGU MUREȘ :

Livrări suplimentare la export
"Mobilizîndu-se exemplar pentru 

îndeplinirea ritmică și in condiții 
de înaltă calitate a planului la ex
port. lucrătorii de pe cele trei 
platforme ale întreprinderii „Elec- 
tromureș" din Tîrgu Mures au ob
ținut realizări deosebite in onora
rea obligațiilor contractuale. Ast
fel. în perioada care a trecut din 
acest an. colectivul acestei unități 
de frunte a industriei electronice 
și electrotehnice românești a pro
dus și livrat, pe adresa parteneri
lor externi. în plus față de sarci

este că, în anumite situații, ajun
gem la rezultatul final dorit prin căi 
ocolitoare, deci costisitoare. Astfel, 
facem mari cheltuieli pentru a aduce 
materiile prime la parametrii stabi
liți. Mă refer, în primul rind, ia pie
sele turnate din fontă, sosite de 
multe ori la dimensiuni necorespun
zătoare. Legal, ar trebui să refuz 
recepția. De regulă însă, intre a opri 
producția și a primi materialul așa 
cum este, alegem varianta a doua și 
realizăm in secțiile noastre și cu ma
șinile pe care le avem operații care 
reveneau, in drept, furnizorilor : 
sablare, polizare etc. Din păca

te, unii dintre furnizori, pornind 
poate de Ia faptul că sînt singurii 
producători ai unor materiale și 
știind că oricum nu avem de ales, 
nu depun suficiente eforturi pentru 
a realiza produse la nivelul calitativ 
prevăzut în standarde.

O altă problemă este neritmicita- 
lea aprovizionărilor, care generează 
munca în asalt în ultimele zile ale 
lunii. In asemenea situații, cu toate 
străduințele noastre, calitatea pro
duselor are de suferit; se înregis
trează mult mai multe respingeri pe 
flux, defectări accidentale ale utila
jelor și altele.

Așadar, principalul domeniu în 
care nu stăpînim așa cum trebuie ca
litatea este legat de relațiile cu fur
nizorii. In interior, o singură pro
blemă persistă încă : datorită gra
dului avansat de uzură, mașinile de 
turnat sub presiune nu permit asi
gurarea repetabilității constante a 
funcțiunilor, ceea ce generează mai 
mult rebut decit ar fi normal.

2. Urmărim să eliminăm cit mai 
mult producerea de rebuturi din 
cauza mașinii sau a omului, iar 
pentru aceasta introducem noi teh

nile de plan, echipamente electrice 
auto, produse electrocasnice. con
ductori electrici speciali și alte 
produse în valoare de 22 milioane 
lei. De remarcat că acest succes 
are la bază preocuparea statornică 
pentru modernizarea ritmică a 
proceselor de producție, crearea 
unor ateliere si linii tehnologice 
specializate in producția de ex
port. realizarea unor produse de 
înaltă calitate și adaptarea opera
tivă a calității produselor la ce
rințele partenerilor externi. 
(Gheorghe Giurgiu).

nologii. noi mașini. Astfel, sistemul 
de curățare a surplusului de lac după 
impregnare va fi înlocuit cu prelu
crarea sub protecție a statoarelor 
impregnate. De asemenea, am 
început punerea în funcțiune a unor 
mașini cu comandă numerică de
osebit de precise pentru prelucra
rea scuturilor și rotoarelor electri
ce și definitivăm dotarea cu siste
me de control activ a mai multor 
tipuri de utilaje din flux.

Cit privește procedurile de con
trol, în prezent este în curs de ela
borare un manual de asigurare a ca
lității, realizat concomitent cu preci
zarea clară și aplicarea tuturor atri- 
buțiunilor de control stabilite. Sis
temul este deja utilizat la operațiu
nile de prelucrare a arborilor și sin
tem in fază avansată la scuturi, car
case și statoare; mai rămin de defi
nitivat procedurile pentru încercări
le finale.

Cîteva concluzii
• Una din explicațiile de bază ale 

bunelor realizări la export ale Între
prinderilor cuprinse in sondaj constă 
intr-o strategie bine pusă la punct in 
domeniul asigurării calității produ
selor.
• Sistemele de asigurare a calității 

iși află o justificată extindere in în
treprinderi, în special în cele care 
realizează produse de inalt nivel teh
nic, de mare complexitate.
• Folosindu-se proceduri moderne, 

de cuantificare precisă a rezultatelor 
— precum jurnalul demeritelor și 
gestiunea calității — crește nivelul șl 
acuratețea informării conducerii asu
pra principalelor probleme legate de 
calitate, ceea ce permite direcționa
rea justă a eforturilor de perfecțio
nare.
• Concentrarea atenției în conti

nuare în special asupra laturii pre
ventive a controlului.

0 Ridicarea calității și reducerea 
costurilor impun o mai mare răspun
dere a unităților în onorarea integra
lă și la timp a obligațiilor asumste 
prin contracte. Atenția acordată pro
ducției de export — perfect justifi
cată — trebuie extinsă asupra tutu
ror produselor realizate. O aseme
nea atitudine se răsfringe, in final, 
și asupra sporirii volumului șl valo
rii exporturilor.

Euqen RADULESCU 
Cezar IOANA

5



SCINTEIA - simbătă 23 iulie 1988 PAGINA 5

Mărturie elocventă a politicii profund umaniste a partidului
Primire la primul-ministru al guvernului In județul Brăila s-a încheiat

MAJORĂRILE DE RETRIBUȚII Șl PENSII
Puternic stimulent 

exemplară 
Sint maistru principal la o între

prindere care exportă peste 98 la 
sută din totalul productiei-marfă 
realizate. Atît eu, cit și tovarășii 
mei de muncă din secția confecții 
mobilă a întreprinderii de prelu
crare a lemnului „23 August" din 
Tirgu Mureș știm că fără preocu
parea statornică de a ridica nive
lul calitativ al produselor realiza
te. prestigiul de care se bucură azi 
unitatea noastră în țări de pe toa
te continentele ar fi de neconce
put. Ca maistru și membru al con
siliului oamenilor muncii sînt 
convins, la fel ca și ceilalți tova
răși din colectivul nostru, că bună
starea noastră, a tuturor, este ne
mijlocit legată de modul în care 
ne îndeplinim 
Convingere 
fapte. Lună 
buții bune 
Condiții de 
duselor 
noastre urmează să sporească și 
mai mult prin măsurile inițiate de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și a- 
doptate de Marea Adunare Națio
nală. privind majorarea retribu
ției personalului muncitor. Acestea 
constituie încă o dovadă că sco
pul suprem al politicii partidului 
și statului nostru este ridicarea 
continuă a nivelului de bunăstare 
materială al 
por, bazată

sarcinile de plan, 
bazată de altfel pe 

de lună obținem retri- 
datorită realizării in 
înaltă calitate a pro- 

exportului. Veniturile

întregului nostru po
pe creșterea in ritm

pentru realizarea 
a planului
înalt a avuției sociale, a venitu
lui național.

Cunoscînd bine acest adevăr, co
lectivul de oameni ai muncii de la 
I.P.L. „23 August" s-a mobilizat 
lună de lună în vederea îndepli
nirii exemplare a sarcinilor de 
plan. Și în pofida marelui nomen
clator de produse (circa 1 500 tipo- 
dimensiuni de mobilă. înlăturînd 
unele dificultăți ivite în perioada 
de început a anului, cel peste 7 000 
de oameni ai muncii din unitatea 
noastră au îndeplinit. în perioada 
care a trecut de la începutul anu
lui, planul de producție la export 
in proporție de 100,6 la sută, rea- 
lizînd. față de aceeași perioadă a 
anului trecut, o producție supli
mentară de export în valoare de 
92 milioane lei.

Neîndoios, noile majorări ale re
tribuțiilor sînt un stimulent, un 
puternic îndemn de a munci și 
mai bine decît pînă acum, de a 
ne face datoria la un nivel supe
rior. Drept care, colectivul secției 
nr. 2, pe care il coordonez, ca de 
altfel întregul colectiv al între
prinderii, este hotărît ca. în pe
rioada următoare, să răspundă 
prin noi fapte de muncă grijii 
partidului față de condițiile noas
tre de viată.

Viorel BERCEA.
maistru principal, Întreprinderea 
de prelucrare a lemnului 
„23 August" — Tirgu Mureș

rile de majorare a retribuțiilor și 
pensiilor. Cuvintele poate că nu pot 
exprima intru totul sentimentele de 
caldă gratitudine față de conducă
torul stimat al partidului pentru 
atenția pe care o acordă înfăptuirii 
neabătute a programului de creș
tere a calității vieții poporului, in 
condițiile în care alte țări ale 
lumii, unele chiar puternic dez
voltate industrial, se confruntă cu 
numeroase greutăți, ca urmare a 
crizei economice mondiale, cu 
șomaj, inflație, criză a locuințelor 
și multe alte probleme sociale.

La noi se muncește în acord 
global și, lună de lună, veniturile 
noastre sporesc cu 5 la sută, in 
medie. Prin apropiatele măsuri de 
majorare a retribuțiilor cîștigul 
celor harnici va spori simțitor. Cei 
tineri vor beneficia cu prioritate și 
în mod substanțial de creșterea 
retribuțiilor. în curînd vom încadra 
60 de tinere absolvente ale liceu
lui de profil. De la început ele 
vor primi un venit lunar de 2 000 
lei. ceea, ce constituie, fără îndo
ială. un puternic stimulent.

Sîntem conștienți că toate aces
tea sînt măsuri ce ne angajează 
să obținem rezultate cît mai bune 
în muncă. Cu toții Înțelegem să 
răspundem grijii partidului' prin 
îndeplinirea exemplară a sarcini
lor de plan ce ne revin. Am în
cheiat primul semestru cu unele 
depășiri la producția-marfă și la 
productivitatea muncii. Avem însă 
multe posibilități să ne îm
bunătățim munca. Urmărim con
secvent aplicarea programului de 
modernizare a proceselor de pro
ducție, ne preocupă diversificarea 
sortimentală a produselor, perfec
ționarea pregătirii profesionale a 
tuturor lucrătorilor. Vrem să în
cheiem planul pe acest an în 
cele maî bune condiții, potrivit 
sarcinilor ce ne revin din istori
cele hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului.
Carmen MIREA 
tehnician, Fabrica de piine Pajura, 
București

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri, pe Masoud Roghani Zanjani, 
ministrul planului și bugetului, pre
ședintele părții iraniene în Comisia 
mixtă româno-iraniană de cooperare 
economică, tehnică și de comerț, ale 
cărei lucrări s-au desfășurat la 
București.

în cadrul întrevederii au fost ana
lizate și stabilite căi și modalități 
practice pentru extinderea in conti
nuare a colaborării economice și

*
La București s-au 

lucrările celei de-a __
Comisiei mixte româno-iraniene de 
cooperare economică, tehnică si de 
comerț.

La încheierea convorbirilor, pre
ședinții celor două părți în comisie 
— Radu Bălan, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, si Ma
soud Roghani Zaniani ministrul 
planului și bugetului al Republicii 
Islamice Iran — au semnat proto
colul sesiunii care prevede măsuri

*

încheiat, vineri, 
Vl-a sesiuni a

Caldă recunoștință, fermă angajare
muncitorească

fabrică, spicul devine 
cele nouă secții ale 
lucrează fără intreru- 

noapte. iarna pe visco- 
pe arșiță. în dogoarea 
pentru ca, la primele 

în

O măsură cu adîncă semnificație 
socială

tehnico-științifice, de amplificare a 
cooperării și specializării in produc
ție, de creștere și diversificare a 
schimburilor comerciale, pe baze re
ciproc avantajoase, 
și Iran.

La primire a
Bălan, președintele 
Stat al Planificării.

prezent! ambasadorul 
Teheran și ambasado- 
la București.

(Agerpres)

dintre România

participat Radu 
Comitetului de

pentru ulei și a mazării

Au fost 
României la 
rul Iranului

*
și acțiuni menite să conducă Ia creș
terea schimburilor de mărfuri, pe 
baze reciproc avantajoase, la dez
voltarea cooperărit dintre cele două 
țări pe plan economic, tehnic si teh
nologic.

în aceeași zi. ministrul iranian a 
avut o întrevedere cu loan Totu. 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România.

(Agerpres)

TELEGRAMA
Primul-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, Con
stantin Dăscălescu, a primit o tele
gramă din partea primului-ministru 
al Statului Israel, Yitzhak Shamir, 
prin care se exprimă mulțumiri pen
tru felicitările adresate cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a indepen-

denței Statului Israel. în 
se subliniază dorința de 
în continuare, a relațiilor 
nie și colaborare dintre cele două 
țări și se transmit cele mai bune 
urări pentru bunăstarea și progresul 
poporului român.

telegramă 
dezvoltare, 
de priete-

Recepție cu prilejul „Zilei Renașterii Poloniei"

într-o telegramă adresată TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Comitetul jude
țean Brăila al P.C.R. raportează că 
oamenii muncii din județ au încheiat 
recoltarea griului, rapiței pentru ulei 
și a mazării.

în această perioadă, — se spune 
în telegramă — sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
cooperatorii, mecanizatorii și ceilalți 
oameni ai muncii din agricultura ju
dețului acționează cu toate forțele la 
încheierea insămînțării culturilor du
ble pe toate suprafețele planificate ; 
se lucrează intens la irigarea culturi
lor, recoltarea legumelor și fructelor 
de sezon, a ovăzului, inului pentru 
ulei și fasolei boabe, la întreținerea 
culturilor, strîngerea și depozitarea 
furajelor, la realizarea programelor 
din zootehnie.

Vă Încredințăm, mult _iubite și 
stimate tovarășe 
că vom acționa 
responsabilitate, 
un efort pentru 
lor sarcini ce ne 
Congresului al XIII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, a pre
țioaselor dumneavoastră indicații, în- 
timpinînd ziua de 23 August cu noi 
și remarcabile succese în toate do
meniile de activitate.

Nicolae Ceaușescu, 
cu cea mai înaltă 
neprecupețind nici 

înfăptuirea mărețe- 
revin din hotăririle

La noi în 
pîine. în 
noastre se 
pere, zi și 
le și vara 
cuptoarelor 
ore ale dimineții, muncitorul 
drum spre uzină, copilul in drum 
spre școală, 
tă parte a 
ceașcă la 
plinea atît 
zilnice.

Este o meserie frumoasă și, tot
odată, plină de răspundere. împreu
nă cu cei peste o mie de oameni 
ai muncii din fabrică m-am 
bucurat din toată inima vă- 
zînd cu cită perseverență se apli
că politica înalt umanistă e parti
dului nostru, de ridicare a nive-

gospodinele din aceas- 
Bucureștiului să gă- 
centrele specializate 
de necesară hranei

lului de trai al celor ce muncesc, 
al întregului popor. Mă aflam în 
sală. în calitate de membru in 
Consiliul National al Oamenilor 
Muncii, cînd s-a pus in dezbatere 
și s-a aprobat hotărîrea privind 
majorarea cu 10 la sută a retribu
țiilor și a tuturor categoriilor de 
pensii. Și iată, în curind vom fi 
beneficiarii celor hotărîte în ace! 
înalt forum muncitoresc, unde re
prezint colectivul fabricii.

O dovadă concludentă, printre 
atitea altele, a legăturii indestruc
tibile dintre cuvint și faptă în po
litica partidului și statului, pen
tru care toti oamenii muncii din 
fabrica noastră sînt profund recu
noscători partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din a cărui 
inițiativă au fost elaborate măsu-

Pînă acum 10 ani, am lucrat la 
întreprinderea „Victoria" din Iași. 
O dată cu punerea pietrei de te
melie a modernului combinat de 
fire sintetice, m-am transferat 
aici. în municipiul Vaslui. Am ve
nit deci acasă, unde mi-am și des
fășurat ultimul deceniu de activi
tate. Mă mindresc că a fost o 
activitate fructuoasă, că am contri
buit la realizarea de produse noi, 
de nivel 
portă in 
lumii. Și 
împlinite, 
colectiv, în care 
mecanic de întreținere, a fost dis
tins. pentru rezultatele obținute în 
anul precedent, cu „Ordinul Mun
cii" clasa a Ii-a, am ieșit la pensie. 
Nu înainte însă de a iniția și lăsa 
In urma mea un tînăr calificat, 
care să-mi continue în condiții tot 
mai bune munca.

Am fost primul pensionar al 
acestei tinere unități. Nu lua
sem nici de două ori pensia 
și iată ca. din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, s-a stabilit 
majorarea retribuțiilor întregului 
personal muncitor și, o dată cu 
aceasta, a pensiilor. Este o mă
sură plină de umanism, reflectind 
grija deosebită a partidului pen
tru făuritorii bunurilor materiale 
Și, totodată, pentru noi, cei ce am

mondial, care se ex- 
peste 20 de țări ale 
cu satisfacția muncii 

după ce foarte tînărul 
am muncit ca

contribuit la dezvoltarea economi- 
co-socială a țării. Ea constituie o 
nouă și elocventă dovadă a apli
cării neabătute a principiilor eti
cii și echității socialiste pe care le 
promovează cu atîta fermitate 
partidul și statul nostru, pentru 
ridicarea continuă a bunăstării 
materiale a oamenilor, a nivelului 
lor de trai.

Folosesc acest prilej pentru a ex
prima, împreună cu toți vasluienii, 
bucuria și satisfacția față de a- 
ceastă măsură cu adîncă semnifi
cație politică și socială și să aduc, 
din adincul inimii, cele mai fier
binți mulțumiri, întreaga gratitu
dine conducerii partidului, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija constantă ce o manifestă față 
de toate categoriile de oameni ai 
muncii, pentru necontenita sporire 
a nivelului de viață al poporului, 
creîndu-se condiții tot mai bune 
de a ne bucura de roadele muncii, 
de binefacerile civilizației și pro
gresului social. Este și aceasta una 
din realizările epocii de glorioase 
împliniri inaugurate de istoricul 
Congres al IX-lea al partidului, 
eveniment pe care îl omagiem în 
aceste zile.

Ioan TOADER
pensionar, strada Stefan cel Mare 
blocul F 8, ap. 8, Vaslui

Cu prilejul celei de-a 44-a aniver
sări a Zilei Renașterii Poloniei, am
basadorul acestei țări la București, 
Jerzy Wozniak, a oferit, vineri, o 
recepție.

Au participat tovarășii Constantin 
Olteanu. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Cornel Pacoste, membru su
pleant al Comitetului Politic Exezu-

tiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, miniștri, mem
bri ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale, reprezentanți ai 
unor organizații de masă și obștești, 
activiști de partid și de stat, oameni 
de cultură și artă, generali și ofițeri 
superiori.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați In țara noastră.

Cronica zilei

La izvoarele vieții și muncii poporului
(Urmare din pag. I)
lui în mijlocul căruia •-» născut și 
trăiește. Pentru a-și dedica opera 
oamenilor, scriitorul trebuie să știe 
ce doresc, la ce visează ei, care sint 
interesele și Idealurile lor, el trebuie 
■ă pătrundă adine în conștiința ma
selor, să cunoască marile deplasări 
pe care le-a determinat în gindirea 
și sensibilitatea lor socialismul. Fi
rește, o întrebare permanentă stă
ruie în conștiința fiecărui scriitor : 
cine sînt cei cărora se adresează, 
cum sînt eroii epocii lui. ce trăsături 
îi caracterizează î înlăturînd o vi
ziune îngustă, unilaterală asupra ra
porturilor dintre literatură și reali
tate, indemnind la cutezanță revo
luționară și spirit dialectic în obser
varea fenomenelor vieții, secretarul 
general al partidului a arătat, încă 
de la Congresul al IX-lea, că eroul 
epocii socialiste se caracterizează 
prin însumarea celor mai omenești 
trăsături, că el are și calități, și de
fecte, trăiește și bucurii, și amără
ciuni, și izbînzl, și înfrîngeri, iubește, 
visează, se zbuciumă ca orice ființă 
omenească: „Literatura trebuie să-1 
Înfățișeze așa cum e în realitate, 
dar. relevîndu-l lipsurile, trebuie să 
pună totodată în evidență cu putere 
ceea ee-l caracterizează, și anume 
faptul că viața sa e străbătută de 
patosul revoluționar al idealului so
cialist, că el pune mai presus de 
orice interesele colectivității, că se 
dăruiește cu toată pasiunea muncii 
sale, cauzei socialismului, cauzei po
porului". Unde și-ar putea găsi scrii
torul izvoarele scrisului său decît în 
viața oamenilor între care trăiește. 
In existența societății lui ?

Iată de ce înțeleptul îndemn al 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a scrie 
o literatură inspirată din munca, 
viața și aspirațiile poporului, pentru 
popor, are în conștiința creatorilor

un mare și permanent răsunet. A 
scrie despre tară, pentru tară, des
pre propășirea și independența ei, 
despre oamenii care au înălțat-o de-a 
lungul istoriei și în prezentul nostru 
măreț : ce misiune mai nobilă, mai 
umană, mai plină de răspundere și 
frumusețe poate însufleți talentul și 
geniul creator ? Paginile durabile ale 
artei și literaturii noastre au fost 
create în spiritul acestei mari idei, 
cele mai elocvente opere ce dau 
seama despre felul nostru de a gîndi, 
munci și trăi s-au născut ca urmare 
a contactului nemijlocit și perma
nent cu izvoarele, nu cu ulcioarele, 
oricit de frumos smălțuite. Creatorul 
adevărat știe că cele mai pure, au
tentice culori, acelea care pot da ope
rei sale strălucire, durabilitate, lar
gă audiență sînt culorile idealului 
ce-i animă pe cei mulți. Idealul șl 
luptele pentru independentă, pentru 
emancipare, pentru eliberarea din 
robia socială și națională, idealul 
unei vieți demne pentru sine și pen
tru patria sa, al unei existențe fără 
exploatare, in pace și colaborare cu 
toate națiunile lumii — acestea sînt 
marile opțiuni ale scriitorilor de azi, 
opțiuni fertilizate prin ampla des
chidere reprezentată pentru întreaga 
noastră viață socială și spirituală de 
Congresul al IX-lea al P.C.R., de vi
ziunea științifică, revoluționară asu
pra edificării socialiste a patriei.

De la începuturile ei, literatura 
română a tins spre corffigurarea 
unei ample epopei naționale, spre 
împlinirea în planul estetic a unei 
imagini cuprinzătoare a zbuciumatei 
istorii a poporului, a luptei lui pen
tru independență, pentru unitate, 
pentru libertate și dreptate socia
lă. Schițată fragmentar în decursul 
vremii, această vastă frescă a deve
nirii noastre, a urcușului spre glo
ria de azi a României socialiste se 
cere împlinită în epoca noastră au
reolată de eroismul acestor zile, de

instaurarea omeniei in tot ceea ce 
poporul înfăptuiește sub conducerea 
partidului.

Trăim o epocă de generoasă și fer
tilă efervescență productivă. Oamenii 
— fie ei muncitori, țărani, cercetă
tori, angajați nemijlocit în activita
tea de făurire a bunurilor materia
le, fie tineri studioși acumulînd azi 
pentru ziua de miine — știu că pen
tru a trăi mai bine trebuie să mun
cească mai bine. Dar tot ei mai știu 
că nu mai puțin necesară decît bună
starea materială este și creșterea lor 
intelectuală și morală, deoarece a 
cunoaște este acum, mai mult ca ori- 
cînd, o nevoie vitală ; a gîndi și a 
face, deplin conștient de stadiul la 
care vrei să ajungi, a munci pentru 
a produce la nivelul exigențelor ac
tuale nu este posibil fără a ști, a 
cunoaște, a învăța și iar a învăța. 
Ridicat la un nou orizont de cultu
ră, omul societății socialiste trăiește 
într-un climat propriu idealurilor 
sale. Dind o înaltă apreciere crea
țiilor literar-artistice. din toate do
meniile, partidul, secretarul său ge
neral apreciază că societatea noas
tră are nevoie de noi și noi opere 
de artă, care să-l reprezinte pe omul 
de azi, realizările sale. Asemenea 
îndemnuri comuniste, profund revo
luționare, întemeiate pe cunoașterea 
și asumarea organică a crezului 
umanist al culturii române, pe ne
cesitățile actuale ale edificării pa
triei noastre, găsesc ecoul cuve
nit în conștiința creatorilor, a tu
turor slujitorilor scrisului. Contri
buind cu toată forța talentului lor la 
făurirea omului nou, la ridicarea 
conștiinței socialiste a tuturor celor 
ce muncesc, creatorii de frumos, „su
flet în sufletul neamului" lor își fac 
datoria de patrioți și revoluționari, 
preocupați să dea la iveală opere pe 
măsura generoasei moșteniri a îna
intașilor, pe măsura prezentului nos
tru socialist.

tv
Telex
La sfîrțlt de săptămlnă (color) 
Săptămina politică
Telejurnal
Congresul al IX-lea al partidului 
deschizător de eră nouă " 
ria patriei • Ctitorii cu 
mîndrim : magistralele 
(color)

19,40 Teleenciclopedia (color)
20.10 Studioul muzicii ușoare (color) 
20,35 Film artistic (color). „Bacul spre

Suedia". Producție a studiourilor 
poloneze.

22,00 Telejurnal
22.10 Melodii îndrăgite (color)

13,00 
13,05 
14,45 
19,00
19,20

în isto- 
care ne 
albastre

INFORMAȚII SPORTIVE
• Astăzi și miine se vor des

fășura în sala Fioreasca din Capita
lă întrecerile celei de-a 17-a ediții a 
Campionatelor internaționale 
lupte greco-romane și libere

Angajare și răspundere muncitorească
(Urmare din pag. I)
șește o gamă largă de situații con
crete în care nu s-a reușit evaluarea 
corectă a spiritului de răspundere, 
gospodăresc.

Cum se poate deci elimina ceea ce 
este aleator în activitatea unei în
treprinderi și defini substanța mun
cii unui colectiv ? Cum se pot „cu
răța" beneficiile, rentabilitatea unei 
unități economice pentru a crea acel 
moment al adevărului in care pot 
fi puse In lumină date limpezi, cîn- 
tărite pe baza unor criterii obiective? 
în prim plan se situează normarea 
judicioasă, cit mai in detaliu, a con
sumului de muncă vie și materiali
zată, a necesităților de mijloace fixe 
și mijloace circulante ale fiecărei în
treprinderi. Cea mai mare parte a 
unităților economice dețin o zestre 
tehnică modernă, lucrează după teh
nologii de mare randament, dispun 
de un personal cu o calificare co
respunzătoare. Or. normele de con
sum, de stoc, de manoperă trebuie 
să țină seama de aceste realități, de 
condițiile concrete care există sau 
pot fi asigurate pentru o activitate 
productivă, eficientă. în această pri
vință sint cunoscute măsurile ini
țiate de conducerea partidului pen
tru perfecționarea normelor de con
sum. pentru reducerea în limite e- 
conomic rationale a normelor și nor
mativelor de stoc la materii prime, 
materiale, producție neterminată și 
produse finite.

în acest fel. normele — de con
sum. de stoc, de manoperă — înde
plinesc o dublă funcție : de măsu
rare a spiritului gospodăresc dove
dit In producție, precum și dc sti
mulare a inițiativelor creatoare 
pentru adoptarea măsurilor de ordin

tehnic, tehnologic sau organizatoric 
în vederea încadrării in aceste nor
me. Tocmai de aceea trebuie reținut 
că normele, o dată stabilite și apro
bate, au un caracter obligatoriu. Ex
plicația ? Normele de consum, bună
oară. stau la baza determinării can
tității de resurse materiale alocate 
fiecărei Întreprinderi ; deci. în con
dițiile actualelor reglementări seve
re în domeniul contractelor econo
mice. orice depășire nejustificată a 
consumurilor normate atrage pentru 
unitatea respectivă consecințe deose
bite. ‘ .......................................
rării 
care 
lă a 
realiza producția planificată este 
evident că nu se pot obține benefi
ciile prevăzute, deci nu se poate asi
gura autofinanțarea. Fără autofinan
țare. se apelează la credite, purtă
toare de dobînzi. se imobilizează 
mijloace circulante, ceea ce in cele 
din urmă determină agravarea si
tuației financiare a întreprinderii.

Iată dar care sînt consecințele 
lipsei de răspundere în utilizarea 
resurselor materiale, iată unde poate 
duce depășirea unei norme de con
sum intr-o secție. într-un atelier sau 
loc de muncă. Aceste adevăiuri 
simple trebuie însușite cum se cu
vine de către fiecare om al 
muncii de la muncitor la di
rector. Așa cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. va trebui ca în 
anul acesta și în anul viitor să se 
realizeze o cotitură radicală in do
meniul consumurilor materialo si e- 
nergetice, să se asigure încadrarea 
strictă in normativele de consum 
stabilite pentru actualul cincinal, ac- 
ționindu-se continuu pentru reducerea 
lor. Concret, prin Înlocuirea și mo

legate de imposibilitatea asigu- 
tuturor resurselor materiale 
să-1 permită realizarea integra- 
sarcinilor de plan Or. fără a

L

dernizarea tehnologiilor mari consu
matoare de combustibil și energie, 
se impune ca, în următorii 2—3 ani, 
să se obțină o reducere cu 20—30 la 
sută a consumurilor energetice spe
cifice. acțiune ce urmează a fi am
plificată în cincinalul următor.

O a doua cale importantă de eva
luare a efortului real al întreprin
derii pentru sporirea rentabilității 
și eficientei este așezarea corespun
zătoare a prețurilor de producție. 
Noul sistem de formare a pre
turilor și tarifelor — elaborat 
recent din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — elimină bene
ficiile exagerate existente la o serie 
de produse și întreprinderi, care de
veniseră o frînă în calea preocupă
rilor pentru perfecționare, pentru 
modernizare, pentru creșterea efi
cienței economice și. în același timp, 
asigură condiții corespunzătoare 
pentru stimularea unităților econo
mice in scopul realizării cu priori
tate a produselor destinate expor
tului.

Cu alte cuvinte, numai acel colec
tiv care va munci bine, eficient va 
putea să desfășoare o activitate ren
tabilă. deci va obține beneficii din 
care se pot constitui fondurile pro
prii ale întreprinderii.

Mecanismul economico-financiar 
pune, așadar, la disoozitie pîrghii si 
instrumente stimulative pentru în
făptuirea autocond”cerii autoges- 
tiunii. autofinanțării care mînuite 
cu pricenere. cu snirit gospodăresc, 
trebuie să determine sporirea efi
cientei producției — condiție esen
țială a dezvoltării calitative, inten
sive a economiei naționale notnvtt 
sarcinilor stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națională ale 
partidului.

de 
__ _______ ale 

României, competiție tradițională la 
care și-au anunțat participarea spor
tivi din U.R.S.S.. Bulgaria, R.D. Ger
mană, R.P. Chineză, Iugoslavia, Polo
nia. R.P. Mongolă. Canada. Grecia, 
Finlanda. Israel, Turcia și S.U.A.

Astăzi sint programate două reu
niuni : dimineața de la ora 9 și 
după-amiaza de la ora 16.
• Pe stadionul „23 August" din 

Capitală se vor desfășura astăzi, în 
cuplaj, primele meciuri din cadrul 
turneului internațional de fotbal do
tat cu „Cupa Steaua". La ora 18 se 
vor întîlni echipele Partizan Belgrad 
și Den Bosch (Olanda), iar la ora 20 
formația Steaua București va evolua 
în compania echipei belgiene " 
Jet, Miine, turneul continuă.

POLO PE APA. Ieri, in 
doua a campionatului balcanic de 
polo pe apă, ce se desfășoară la 
bazinul Dinamo din Capitală, selec
ționata României a întrecut cu scorul 
de 11—9 (1—2, 5—3, 2—2, 3—2) re
prezentativa Greciei. De asemenea 
prima noastră reprezentativă a 
cîștigat cu 13—4 (4—1, 3—1, 2—1,
4—1) meciul cu formația de tineret 
a României. Alte rezultate : 
Iugoslavia — Turcia 16—3, Grecia — 
Bulgaria 6—5, Iugoslavia — Româ
nia tineret 13—7, Bulgaria — Turcia 
9—5. Competiția continuă astăzi.

HANDBAL. • în ziua a treia a 
turneului internațional feminin de 
handbal pentru tineret, ce se des
fășoară in localitatea poloneză Biel- 
sko Biala, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : U.R.S.S. — România
23— 21 (12—9) ; Bulgaria — Polonia
24— 14 (10—4).

CICLISM. Disputată pe traseul Li- 
moges-Puy de Dome, cu sosirea la al
titudinea de peste 1 400 m, etapa a 
19-a a Turului Franței a revenit da
nezului Johnny Weitz, cronometrat 
pe distanța de 188 km cu timpul de 
5h 14’34“ (medie orară 35,858 km). 
Pe locul al doilea s-a clasat vest- 
germanul Rolf Golz, la 43”, iar pe 
locul al treilea spaniolul Pedro Del
gado, la 5’25”, etc. în clasamentul 
general individual conduce Delgado 
(Spania) urmat de Rooks (Olanda) 
la 4’58”. Pînă la sfîrșitul cursei mai 
sint trei etape.

t e a t r

evolua 
Racing

zlua a

• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Clșmigiu) : București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet și 
lumină) — 21
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, la Ex
poflora din parcul Herăstrău): Ano
timpul florilor (spectacol de muzică 
și poezie) — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tâna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : O 
seară la Boema — 19,30

Vineri, ministrul metalurgiei, con
strucțiilor de mașini și electroteh
nicii al R.S. Cehoslovacă. Ladislaw 
Gerle, președintele părții tării sale 
în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-cehoslovacă de colaborare 
economică și tehnico-științifică. ale 
cărei lucrări se desfășoară la Bucu
rești, a viizitat întreprinderea de 
avioane Băneasa, Combinatul pentru 
prelucrarea și industrializarea lem
nului Pipera, întreprinderea Optica 
Română, întreprinderea „Vulcan", 
precum și Centrul civic și amena
jarea complexă a rîului Dîmbovița.

★
La Ministerul Afacerilor Externe 

a avut loc, vineri, schimbul instru
mentelor de ratificare a Convenției 
dintre Guvernul Republicii Socialis
te România și Guvernul Republicii 
Populare Bangladesh pentru evitarea 
dublei impuneri și prevenirea eva
ziunii fiscale cu privire la impozi
tele pe venit, semnată la Dhaka, la 
13 martie 1987.

Schimbul a fost efectuat de Traian 
Pop, adjunct al ministrului afaceri- • 
lor externe, și Anwar Hashim, 
ba sa dorul R.P. 
noastră.

Vineri a avut 
chiderea celei

Bangladesh în
am- 
tara

★
loc In Capitală 
de-a 29-a ediții a

des-

cursurilor de vară și colocviilor ști
ințifice de limba, literatura, istoria 
și arta poporului român. Organizată 
de Universitatea din București, la 
actuala ediție și-au anuntat partici
parea cadre didactice, cercetători, 
studenti din 21 de țări ale lumii, fapt 
ce confirmă interesul și prestigiul 
de care se bucură cultura noastră 
peste hotare.

în programul cursurilor, care se 
vor încheia la 15 august, figurează 
prelegeri privind formarea și evolu
ția limbii române, dimensiunile va
lorice ale istoriei noastre literare, 
folclorul autohton, aspecte din is
toria patriei, poziția statului român 
în problemele fundamentale aie vie
ții internaționale. în program sint 
incluse, de asemenea, concerte și 
spectacole, proiecții de filme, vizite 
la obiective culturale și turistice din 
Capitală.

La 21 iulie s-a încheiat Ia Univer
sitatea „Alexandru Ioan Cuza" din 
Iași cursul internațional cu profil si
milar : „România — cultură și civi
lizație", iar la 30 iulie urmează să 
se încheie, la Universitatea din Cluj- 
Nâ-poca, cel de „Civilizație româneas
că, civilizație universală; „Centrul și 
sud-estul Europei — teritoriu de in
terferență a civilizațiilor".

(Agerpres)

Adunare consacrată
„lunii de solidaritate cu lupta 

poporului coreean*
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de „Luna de solidaritate cu lupta 
poporului coreean", la clubul între
prinderii „Autobuzul" din Capitală a 
avut loc, vineri, o adunare organi
zată de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R. și Asociația de priete
nie româno-coreeană, la care au luat 
parte reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, numeroși 
oameni ai muncii.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.P.D. Coreene la București.

Despre lupta eroică a poporului 
coreean pentru apărarea patriei, 
eforturile depuse pentru construcția 
socialistă, inițiativele și propunerile 
R.P.D. Coreene privind reunificarea 
pașnică și democratică a tării au 
vorbit Dumitru Gheorghe, directorul 
întreprinderii, și Zo Iăng Guk, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București. 
Vorbitorii au relevat relațiile de 
prietenie tradițională dintre România 
și R.P.D. Coreeană, subliniind că 
acestea cunosc o continuă dezvoltare, 
în spiritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul intîlnirilor și convorbirilor\ 
dintre conducătorii partidelor și țări- x 
lor noastre.

VREMEA

(Agerpres)

In intervalul 23 iulie — 26 iulie vre
mea se menține In general frumoasă, 
cu cerul variabil și înnorâri temporare 

. în regiunile estice. Temperatura aeru
lui In creștere ușoară și treptată, mal 
ales in sud-vest. Minimele vor fi cu
prinse între 12 și 22 de grade, iar ma
ximele între 24 și 34 de grade, local 
mai ridicate in sud-vest pină la 36—37 
de grade.

REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socia

listă pe cele 6 luni care au trecut din acest an de către colective frun
tașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, 
transporturi, unități agricole, din domeniul prestărilor de servicii, pre
cum si din centrale industriale.

Pe baza rezultatelor obținute 
port cu realizarea indicatorilor 
întrecerii socialiste, la 30 iunie

și a punctajului general stabilit in ra- 
prevăzuți în criteriile de organizare a 
pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI 

ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de rețe

le electrice Suceava.
Locul II : întreprinderea de 

tele electrice Iași.
Locul III : întreprinderea de 

tele electrice Botoșani.
ÎN DOMENIUL 

PROSPECȚIUNILOR 
ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE 

Locul I : întreprinderea de pros
pecțiuni și 
Argeș.

Locul II :
prospecțiuni
București.

Locul III : 
prospecțiuni și 
Harghita.
ÎN DOMENIUL

METALURGICE
I : întreprinderea de pre- 
a aluminiului Slatina.
II : întreprinderea „Laro-

re-

re-

explorări geologice

întreprinderea de 
geologice și geofizice

întreprinderea de 
explorări geologice

PRELUCRĂRILOR

Locul 
lucrare

Locul 
met" București.

ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ 
ENERGETIC. PETROLIER. 

UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU 
METALURGIE. CHIMIE. 

MATERIALE DE CONSTRUCȚII 
ȘI ALTE RAMURI

Locul I : întreprinderea de ma
șini grele București.

Locul II : întreprinderea meca
nică Cîmpina, județul Prahova.

Locul III : întreprinderea 
pompe „Aversa" București.

ÎN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANȚI, LACURI
Locul I : întreprinderea chimică 

„Victoria" — Tîrgoviște.
ÎN INDUSTRIA STICLEI 

ȘI CERAMICII FINE 
Locul I : întreprinderea de 

clărie și porțelan Dorohoi, județul 
Botoșani.

Locul II : întreprinderea de fa
ianță și porțelan „Faimar" Baia 
Mare.

Locul III : întreprinderea de 
geamuri Buzău.

de

sti-

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Chită, cioclrlie 
— 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
ta sala Majestic) : Și totuși, o mare 
iubire — 18,30

cine a
• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
PACEA (71 30 85) — 13: 15; 17; 19,
ARTA (213186) 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30

Panoul fruntașilor 
pe șase luni ale anului

ÎN INDUSTRIA 
PIELĂRIEI, CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI 
Locul I : întreprinderea de în

călțăminte „Bihoreana" Margbita, 
județul Bihor.

Locul II : întreprinderea de în
călțăminte Cimpulung-Moldove- 
nesc, județul Suceava.

Locul III : întreprinderea de pie
le, încălțăminte și marochinărie 
„13 Decembrie" — Sibiu.

ÎN INDUSTRIA VINULUI, 
BĂUTURI DIFERITE. 

PRODUSE SPIRTOASE 
ȘI INDUSTRIALIZAREA 

TUTUNULUI 
I t întreprinderea de 
și produse spirtoase '

Locul 
ficație 
stanța.

Locul
ficatie 
gășani.

Locul
garete București.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT CU PROFIL ZOOTEHNIC 

Locul 
de stat

Locul 
de stat

Locul 
colă de stat Peciu Nou. județul 
Timiș.
IN AGRICULTURA DE STAT — 

ÎNTREPRINDERI CU PROFIL 
MIXT 

Locul I : întreprinderea 
„30 Decembrie", sectorul 
Ilfov.

Locul 
de stat

Locul
colă de . _______
tul Timiș.
IN DOMENIUL SILVICULTURII 

Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Sibiu.

Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Bistrfta-Năsăud.

vînî- 
Con-

II : întreprinderea de 
și produse Snirtoase

județul Vîlcea.
III : întreprinderea de ți-

vini- 
Dră-

I : întreprinderea agricolă 
Liebling, județul Timiș.
II : întreprinderea agricolă 
Recaș, județul Timiș.
III : întreprinderea agri-

de sere 
agricol

agricolăII : întreprinderea 
Rîmnicu Vîlcea.
III : întreprinderea agri- 
stat Teremia Mare, jude-

• Program de vacantă. Alo, ateri
zează străbunica : PACEA — 9: 11
• Flăcări pe comori : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Să-ți vorbesc despre mine : GRT- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20, GIULEȘTI (17 35 46) — 9; 11; 
13; 15; 17: 19
• Duminică in familie : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13: 15; 17: 19
• Program special pentru copii si”......... ......... ......................... . 9. U;tineret : DOINA (16*35 38)
13; 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi :
SĂRIT (3128 13) — 15; 17;
• Misterele Bucureștilor î 
NOI (15 6110) — 9; 11; 
17,45; 20

DRUMUL 
19
TIMPURI 

13,13; 15,30;

Locul III : Inspectoratul silvic 
județean Teleorman.

ÎN SECTORUL DE 
CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
Locul I : Trustul antrepriză ge

nerală de constructii-montaj Bra
șov.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de constructii-montaj Argeș.

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Bacău.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE, 

FLUVIALE ȘI AERIENE 
Locul I : întreprinderea de navi

gație fluvială „Navrom" Galati.
Locul II : Compania „Tarom" 

București.
Locui III : întreprinderea de 

transport naval și auto Delta Du- 
nării-Tulcea.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL 
Locul I : întreprinderea județea

nă de transport local Vrancea.
Locul II : întreprinderea jude

țeană de transport local Timiș.
Locul III : întreprinderea jude

țeană de transport local Constanța.
CENTRALE INDUSTRIALE 

INDUSTRIA MINIERA 
Locul I : Combinatul minier Plo

iești.
Locul II: 

metaliferelor
Locul III :

Baia Mare.
INDUSTRIA 

Locul I :
mecanică 
București.

Locul II : Centrala industrială de 
echipament de automatizări Bucu
rești.

Locul III : Centrala industrială 
de electronică și tehnică de calcul 
București.

INDUSTRIA
CHIMICA ȘI PETROCHIMICA 

Locul I : Centrala de utilaje și 
piese de schimb pentru industria 
chimică și petrochimică București. 

Locul II : Centrala industrială de 
produse anorganice Rîmnicu Vîlcea.

INDUSTRIA LEMNULUI 
Locul I : Centrala de exploatare 

a lemnului București.
INDUSTRIA ALIMENTARA 

Locul I : Centrala industrializă
rii tutunului București.

TRANSPORTURI
Locul I : Centrala mecanică de 

material rulant București.
Locul II : Centrala industrială 

de reparații auto București.

Centrala sării si ne- 
București.
Centrala minereurilor

ELECTROTEHNICA 
Centrala industrială 

și de articole casnice

UNION (13 49 04)• Trenul de aur :
— 9: 12; 15: 18
• Contrabandă
(16 28 79) — 9;
18; 20
• Legenda lui
(14 74 16) — 9; 11;
• Pădurea : FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Omul de pe bulevardul Capucini
lor : SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,30
• Scufundare la mare adincime : 
STUDIO (59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19
• Miss Iugoslavia: GRADINA PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21,30

Ia vamă : VICTORIA
11,15; 13,30; 15,45;

On Dai : LUMINA
13,15; 15.30; 17,45: 20 
----------- (33 29 71)
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23 DE ANI DE LA CONGRESUL AL IXLEA AL P.C.R.Demersuri consecvente ale președintelui Nicolae Ceaușescu pentru reglementarea prin tratative a problemelor litigioase
Unul din izvoarele principale ale 

prestigiului și considerației de care 
se bucură în lume România socia
listă, președintele ei îl constituie 
promovarea cu consecvență, în pe
rioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea -al partidului, a unei politici 
îndreptate spre abolirea definitivă 
a politicii de forță din raporturile 
interstatale, spre soluționarea pe căi 
politice, prin tratative, a tuturor 
problemelor litigioase dintre state.

Atit sub aspectul elaborării teore
tice, cit și al acțiunii practice, pro
blemele abolirii forței șl rezolvării 
prin tratative a litigiilor au ocupat 
și ocupă un loc de frunte în ansam
blul demersurilor desfășurate pe 
plan internațional de președintele 
Nicolae Ceaușescu în favoarea in
staurării unor raporturi noi, de în
credere, înțelegere și respect re
ciproc între state. In concepția secre
tarului general, al partidului, pre
ședintele Republicii, abolirea politi
cii de forță și rezolvarea pașnică a 
tuturor problemelor litigioase con
stituie comandamente majore ale 
vieții internaționale, cerințe legice 
ale dezvoltării .contemporane.

Cu nedezmințită stăruință, condu
cătorul partidului și statului nostru a 
pus in lumină adevărul că recurge
rea la forța armată nu poate asigura 
o soluționare viabilă a litigiilor din
tre. state, ci, dimpotrivă, agravează 
vechile probleme și creează altele 
noi, alimentînd de fapt conflictele 
în cauză și împuținînd prin aceasta 
șansele de soluționare. Se știe că 
recurgerea la calea militară, declan
șarea de conflicte armate creează 
mari suferințe și distrugeri popoare
lor implicate și, totodată, aduce gra
ve prejudicii ansamblului vieții in
ternaționale, poate da naștere la 
mari pericole pentru întinse zone ale 
globului sau chiar pe plan mondial.

Iată in esență rațiunile pentru 
care partidul nostru, conducătorul 
său au susținut și susțin neobosit 
că singura modalitate de soluționare 
reală și durabilă a tuturor proble
melor litigioase, în conformitate cu 
principiile coexistenței pașnice, ale 
legalității internaționale, în consens 
cu interesele tuturor statelor, sin
gura alternativă rațională o repre
zintă calea negocierilor.

Potrivit conceptului românesc, sta
tornic promovat în ultimele două de
cenii și mai bine, chiar dacă trata
tivele cunosc o evoluție mai lentă, 
contradictorie, ele nu trebuie între
rupte, căci sînt infinit preferabile 
vărsărilor de singe și distrugerilor 
provocate de confruntările armate. 
Important este ca părțile să dea do
vadă de răbdare și perseverență, să 
facă totul pentru netezirea drumu
lui spre înțelegere..

Potrivit aceluiași concept, nego
cierile, o dată începute, trebuie să 
sa desfășoare într-o atmosferă de

stimă și respect, în spirit construc
tiv, neputind fi admisă situația in 
care negocierile ar fi folosite ca un 
paravan in vederea obținerii de a- 
vantaje unilaterale sau in alte sco
puri. In același timp, alături de 
părțile direct implicate, sint chemate 
să-și aducă contribuția și alte state, 
pentru stimularea apropierii pozi
țiilor, a avansării de propuneri me
nite să înlesnească drumul spre În
cheierea de acorduri cuprinzătoare și 
trainice.

In acest spirit. în concordanță cu 
liniile programatice ale Congresului

23 DE ANI 
DE LA 

CONGRESUL AL IX-LEA
AL PARTIDULUI

al IX-lea al P.C;R„ România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu au avansat 
și avansează numeroase inițiative și 
propuneri de mare însemnătate pen
tru ansamblul vieții internaționale.

Importanța conceptului românesc 
asupra primatului tratativelor de
curge și din amplitudinea conținu
tului acestuia, incluzînd orice pro
blemă, de la înfăptuirea dezarmării 
și a noii ordini internaționale — ca 
dosare globale — pină la reglemen
tarea unor dispute cu caracter bila
teral sau regional. Esențial este, fi
rește, să nu se admită cronicizarea 
și, cu atit mai puțin, ascuțirea di
vergențelor.

De o apreciere deosebită s-au 
bucurat și se bucură pozițiile pre
ședintelui țării noastre privind solu
ționarea politică a diverselor conflic
te locale, care însîngerează unele 
zone ale globului. In mod invariabil, 
in toate aceste cazuri, președintele 
României a propus soluții construc
tive. a întreprins demersuri pentru 
rezolvarea politică a diferendelor, 
formulînd inițiative de răsunet în 
acest sens.

De pildă, în ce privește, conflictul 
din Orientul Mijlociu, România a 
formulat pentru prima dată propu
nerea privind convocarea unei con
ferințe internaționale de pace in

zonă. De altfel, cerințele restabilirii 
păcii în această regiune, formulate 
de România încă acum două de
cenii - retragerea Israelului din te
ritoriile arabe ocupate. recunoaș- 

, terea dreptului poporului palesti
nian la autodeterminare, inclusiv la 
crearea unui stat propriu, garan
tarea independenței, suveranității și 
securității tuturor statelor din zonă 
— au devenit azi jaloane principale 

. ale viabilității oricărei soluții nego
ciate în Orientul Mijlociu.

In același timp. România a depus 
eforturi pentru soluționarea pe cale 
politică a conflictului din Afganistan. 
Și este, desigur, un fapt pozitiv în
cheierea acordurilor privind soluțio
narea pe cale politică a situației din 
jurul Afganistanului, deși viața arată 
că nu toate părțile manifestă grija 
necesară pentru respectarea și tradu
cerea in viață a obligațiilor asumate.

Justețea poziției României și-a gă
sit, de asemenea, confirmări istorice 
și prin începerea tratativelor vizînd 
soluționarea pașnică a stărilor con
flictuale din America Centrală. Chiar 
intr-un conflict atît de complex ca 
acela din Africa australă a început 
să se contureze perspectiva unui 
acord, ca urmare a negocierilor des
fășurate în ultimul timp.

Evenimente petrecute chiar în ul
timele zile validează cu putere con
ținutul profund constructiv al pozi
țiilor românești, O grăitoare mărturie 
in acest sens • o constituie noile 
perspective ce s-au creat prin accep
tarea. de către Iran a rezoluției 598 
a Consiliului de Securitate privind 
încetarea ostilităților militare în zona 
Golfului și soluționarea conflictului 
dintre cele două țări pe cale pașnică. 
Așa cum este bine știut, încă de la 
începutul conflictului, România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-au 
pronunțat pentru Încetarea ostilități
lor militare și soluționarea prin ne
gocieri a problemelor litigioase acu
mulate între cele două țări. Din pă
cate. au trecut ani și ani, care nu au 
făcut decît să evidențieze, din nou, 
că acțiunile militare, departe de a 
duce la rezolvarea problemelor, dim
potrivă. le agravează, pină la urmă 
demonstrîndu-se, încă o dată, că 
singura» cale de soluționare o con
stituie calea politică, negocierile.

De altfel, întreaga evoluție de pe 
scena internațională atestă că. în 
ciuda unor dificultăți, a manifes
tării atîtor interese contradictorii, 
postulatul soluționării exclusiv pe 
cale politică, prin tratative, a dife
rendelor dintre state ciștigă mereu 
mai mult teren. Aceasta vine să 
confirme, o dată în plus, viabilita
tea și realismul unei opțiuni funda
mentale a politicii externe a Româ
niei socialiste, inaugurate de Con
gresul al IX-lea al partidului.

Vasile OROS

INIȚIATIVE CONSTRUCTIVE, ÎN CONSENS CU CERINȚELE 
PĂCII Șl ÎNȚELEGERII INTERNAȚIONALE

în concordanță cu preocupările sale statornice vi
zînd eliminarea politicii de forță din viața mondială 
și soluționarea, pe cale pașnică a stărilor conflictuale 
din lume. România, președintele Nicolae Ceaușescu au 
întreprins multiple demersuri, avansînd numeroase 
inițiative constructive, 'intre care :

© La propunerea țării noastre, Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat Aoelul solemn 
către toate statele aflate în conflict de înce
tare fără întîrziere a acțiunilor armate și de 
soluționare a problemelor dintre ele pe calea 
tratativelor și Angajamentul statelor membre 
ale O.N.U. de a reglementa stările de încor
dare și conflict, diferendele existente, pe cale 
politică, de a se abține de la folosirea forței 
și amenințarea cu forța, de la orice interven
ție în treburile interne ale altor state.
• in cadrul conferinței de la Stockholm 

pentru măsuri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Europa, România a pro
pus adoptarea unor măsuri vizînd consoli
darea angajamentului statelor de a nu se 
recurge la forță sau la amenințarea cu forța 
în relațiile rec proce.
• Țara noastră preconizează, de aseme

nea, crearea unei Comisii permanente a 
O.N.U. pentru bune oficii, mediere și con
ciliere.
• România militează pentru convocarea 

unei Conferințe internaționale, în cadrul 
O.N.U., în vederea soluționării pe cale poli
tică a problemelor din Orientul Mijlociu, cu 
participarea tuturor statelor interesate, inclu
siv a O.E.P.
• La cea de-a 42-a sesiune a Adunării 

Generale a O.N.U. au fost prezentate „Con
siderentele și propunerile României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind proble
mele majore ale vieții internaționale", în care 
s-a arătat,. între altele, că este necesar 
să se treacă la elaborarea unui document 
internațional privind dezvoltarea și întărirea 
bunei vecinătăți în relațiile dintre state.

© în același sens se înscriu numeroasele 
apeluri adresate părților angajate în conflicte 
din diferite părți ale lumii pentru stingerea 
focarelor de război și începerea de negocieri 
în vederea soluționării politice a problemelor 
litigioase.

DE

PLENARA. La Roma s-au înche
iat lucrările Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist. 
Italian. Achille Occhetto, secretar 
general al P.C.I.. a prezentat un 
raport privind activitatea din ulti
ma perioadă și sarcinile de viitor 
ale partidului. Plenara a hotărit 
convocarea celui de-al XVIII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Italian în luna februarie 1989. Par
ticipanții la lucrări au aprobat, de 
asemenea, numirea lui Massimo 
d’Alema, membru al Secretariatu
lui P.C.I.. în funcția de redactor- 
șef al organului central al parti
dului, „l’Unită".

REZOLUȚIE. Comitetul Central 
al Partidului Comunist Portughez a 
adoptat o rezoluție privind convo
carea celui de-al XII-lea Congres 
al partidului, în perioada 1—4 de
cembrie a.c.

CONVORBIRI. La Atena s-au 
desfășurat convorbiri între minis
trul de externe al R. D. Germane, 
Oskar Fischer, aflat în vizită oficia-

I__________________

lă. și omologul său grec, Karolos 
Papoulias. Au fost discutate aspec
te ale situației politice internațio
nale actuale, o atenție deosebită 
acordindu-se problemelor ce pri
vesc dezarmarea.

VIZITA. Ministrul turc al aface
rilor externe, Mesut Yilmaz, va 
efectua, in perioada 1—4 august, o 
vizită oficială in R.P.S, Albania, la 
invitația omologului său albanez, 
Reis Malile.

SEMINAR. La Luanda s-au în
chis lucrările unui seminar asupra 
Namibiei și pregătirii cadrelor Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), acțiune 
care face parte dintr-o serie mai 
largă de proiecte ale O.N.U. pri
vind Namibia. A fost reafirmată 
necesitatea dobîndirii cit mai rapi
de a independenței Namibiei, prin 
aplicarea Rezoluției 435 a Consi
liului de Securitate al O.N.U.

MISIUNE DE CONTROL. Grupul 
de inspecție sovietic constituit in 
conformitate cu prevederile Trata

tului privind eliminarea rachetelor 
cu rază medie și mai scurtă de ac
țiune și-a încheiat misiunea de 
control intreprinsă in Marea Brita- 
nie. Au fost inspectate bazele de la 
Greenham Common și Molesworth, 
unde au fost amplasate 119 rache
te americane de croazieră ce vor 
fi distruse. Misiunea a constat in 
verificarea numărului declarat al 
rachetelor, lansatoarelor și a altor 
echipamente ce urmează a fi dis
truse.

RESTABILIRE. Iugoslavia și Ma
rocul au decis să restabilească re
lațiile diplomatice la nivel de am
basadă, întrerupte în noiembrie 
1984.

UN GRUP DE TERORIȘTI apar- 
ținînd forțelor antiguvernamentale 
din Angola, care sint sprijinite de 
regimul rasist sud-african, a atacat 
cetățeni pașnici din localitatea Alto 
Hama, situată în provincia Huam- 
bo. Zece persoane au fost ucise, 
iar alte 20 — rănite. Grupul tero
rist a incendiat 40 de case din Alto 
Hama.

RESPINGERE. S.U.A. au respins 
invitația făcută de președintele Ni- 
caraguei, Daniel Ortega, de a relua 
dialogul direct cu guvernul sandi- 
nist. Argumentul invocat de gu
vernul american este că reluarea 
convorbirilor cu Nicaragua ar sub
mina negocierile între sandiniști și 
„contras". Refuzul S.U.A. închide
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Manifestări dedicate României
în diverse țări ale lumii continuă 

acțiunile de omagiere a personali
tății, vieții și activității prodigioase 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

In localitatea belgiană Mousoron, 
la Casa de cultură a municipiului 
Aalborg, din Danemarca, precum și 
la Centrul cultural „Beit Abrutky", 
din orașul israelian Rishon Le Zion, 
au fost, deschise expoziții de foto
grafii sub genericul „Omagiu". Cu 
prilejul vernisajelor, vorbitorii au 
pus in evidență rolul determinant 
al. președintelui Nicolae Ceaușescu 
in elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe românești, pre
ocuparea sa permanentă pentru 
apropiere, înțelegere și cooperare 
între popoare, într-o lume a păcii 
și securității.

BERNA 22 (Agerpres). — în ora
șul elvețian Grindelwald s-a des
chis o 'expoziție documentară de 
fotografii, care înfățișează reali
zările de prestigiu obținute de po
porul român în diferite sectoare de 
activitate, îndeosebi in perioada 
care a trecut de la 'Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român. Sînt prezentate, de aseme
nea. frumusețile țării noastre.

Cu acest prilej a fost prezentat 
un stand .de carte românească.

ROMA 22 (Agerpres). — La Aca
demia Română din Roma a avut loc 
o manifestare culturală. Prof. Maria

Racioppi, președintele Asociației 
„Expresia Latină", a prezentat mo
numentele culturii românești, grija 
pentru ocrotirea lor pe plaiurile 
dintre Dunăre, Carpați și Mare. Cu 
acest, prilej au fost organizate un 
concert de muzică românească și 
universală și o expoziție de foto
grafii documentare prezentînd ima
gini ale realizărilor obținute in dez
voltarea țării noastre. Au participat 
oameni de cultură și artă, profesori 
universitari, reprezentanți ai unor 
instituții culturale italiene și străi
ne cu sediul la Roma.

HAGA 22 (Agerpres). — La Uni
versitatea Agricolă din W ageningen 
a avut loc o seară culturală româ
nească, la care au participat cadre 
didactice, cercetători, studenți, un 
numeros public.

ău fost prezentate o gală de fil
me documentare despre România 
și o expoziție de fotografii ilus- 
trind marile realizări contempora
ne obținute de poporul român. Ma
nifestarea s-a bucurat de aprecieri
le deosebite ale participanților.

OTTAWA 22. (Agerpres). — La 
clubul „Transilvania", din orașul 
canadian Kitchener, a fost organi
zată o expoziție de carte și de fo
tografii reprezentînd imagini din 
diferite zone turistice și de agre
ment din România. .

A fost prezentat, de asemenea, 
un ciclu de cinci filme de scurt 
metraj avînd aceeași tematică.

Cu prilejul Zilei Renașterii Poloniei

Ceremonie solemnă la Varșovia
VARȘOVIA 22 (Agerpres). — Cu 

prilejul Zilei Renașterii Poloniei, la 
Monumentul soldatului necunoscut 
din Varșovia a avut loc vineri o ce
remonie solemnă — transmite agen
ția P.A.P. Primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Polone, 
Wojciech Jaruzelski, alte persoane

din conducerea de partid și de stat 
au depus o coroană de flori in me
moria eroilor căzuți în luptele pen
tru eliberarea patriei.

Totodată, in cadrul unei festivități 
au fost înmînate distincții unor oa
meni ai muncii. Cei decorați au fost 
felicitați de Wojciech Jaruzelski, de 
alți conducători de partid și de stat 
polonezi.
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ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ARABE EGIPT

Domnului MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

CAIRO

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Arabe Egipt, îmi 
este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporului român și al meu 
personal, calde felicitări și cele mai bune urări.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare dintre țările 
noastre se vor dezvolta tot mai mult în viitor, în spiritul înțelegerilor con
venite cu prilejul intilnirilor noastre de la București și Cairo, in interesul 
popoarelor român și egiptean, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului egiptean 
prieten progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a trimis o te
legramă primului ministru al Repu
blicii Arabe Egipt* Atef Sedki, cu 
prilejul zilei naționale, prin care îi 
adresează calde felicitări împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate

și fericire personală. în telegramă se 
menționează că, acționind in spiritul 
înțelegerilor adoptate la cel mai înalt 
nivel, al convorbirilor avute la Cairo, 
guvernele român și egiptean își vor 
aduce, în continuare, o importantă 
contribuție la dezvoltarea și intensi
ficarea raporturilor de prietenie și 
colaborare între cele două țări.

PRAGA 22 (Agerpres). — La Praga 
au fost prezentate rezultatele reali
zării planului de stat de dezvoltare 
economico-socială a R.S. Cehoslova
ce pe primul semestru al anului 1988 
— transmite agenția C.T.K. Datele 
statistice relevă că, în comparație cu 
primul semestru al anului 1987, vo
lumul producției industriale a crescut

cu 2,8 la sută. Creșteri substanțiale 
s-au înregistrat în domeniul indus
triilor electrotehnică și a sticlei, fa
ianței și ceramicii. Totodată, a spo
rit volumul lucrărilor in construcții 
cu 3,5 la sută. Volumul investițiilor 
in primul semestru al anului 1988 s-a 
ridicat la 71.8 miliarde coroane — 
cu 10,1 la sută mai mult decît în pe
rioada similară a anului trecut.

Cairo, oraș fondat în urmă cu 
peste un mileniu, oferă nenumă
rate mărturii ale civilizațiilor care 
au înflorit de-a lungul vremii in 
mănoasa vale a Nilului. Alături de 
renumitele Piramide de la Gizeh, 
de sutele de monumente ale Evului 
Mediu arab, se înalță impunătoare 
construcții din beton și sticlă ce în
tregesc imaginea unei metropole 
aflate in plină dezvoltare și trans
formare. Capii ala egipteană, care 
numără circa 12 milioane de locui
tori, s-a îmbogățit in ultimii ani 
cu mai multe hoteluri, amplasate pe 
cele două maluri ale marelui fluviu, 
cu un imens pod suspendat ce 
leagă zonele de vest cu cele de 
est ale orașului și cu un modern 
metrou. Primul tronson al ultimei 
construcții, in lungime de 4,5 km, 
a intrat în funcțiune anul trecut. El 
leagă Piața Ramses de platforma 
industrială Heluan. Cind va fi ter
minat, metroul va asigura, îm
preună cu rețeaua de cale ferată 
din suburbiile. orașului, transportul 
a cinci milioane de persoane zilnic.

Prefacerile cunoscute de orașul 
Cairo, ca și de celelalte așezări al 
Egiptului, oglindesc doar o parte 
dintre însemnatele realizări obținu
te de poporul egiptean în perioada 
ce a urmat revoluției din 23 iulie 
1952. Punînd capăt regimului mo
narhic, corupt și aservit intereselor 
străine, revoluția a deschis calea 
afirmării de sine stătătoare a Egip
tului, a unei largi valorificări a re
surselor materiale și umane ale 
țării. Dintr-o țară slab dezvoltată, 
cu o industrie ca și inexistentă, 
Egiptul a ajuns să dispună de o 
industrie proprie în plin avint, cu 
230 de mari întreprinderi de stat, 
cum sînt combinatul siderurgic de 
la Heluan sau complexul textil Me-

hala El Kobra, și cu mii de unități 
industriale mici. Succese de seamă 
au fost obținute, de asemenea, în 
agricultură. Totalul terenurilor re
cuperate din 1952 și pină azi se ri
dică la aproximativ 1,5 milioane de 
feddani (un feddan = 0,42 ha), ca 
urmare a construirii marelui baraj 
de la Assuan și a extinderii cana
lelor de irigație. Au cunoscut, de 
asemenea, un puternic avint invă- 
țămîntul, știința, cultura.

Animat de sentimente de solida
ritate cu lupta popoarelor arabe 
pentru propășirea economico-socia
lă independentă, poporul român 
urmărește cu viu interes succesele 
obținute de poporul egiptean. între 
țara noastră și R.A. Egipt s-au sta
tornicit relații de prietenie și co
laborare, care cunosc un curs me
reu ascendent. O contribuție deci
sivă la realizarea acestei evoluții 
pozitive au avut-o numeroasele în- 
tilniri la nivel înalt de la Cairo și 
București, care prin acordurile și 
înțelegerile convenite au deschis 
rodnice perspective conlucrării bi
laterale pe cele mai diverse pla
nuri. în ultimii ani, s-a înregistrat 
o creștere substanțială a schimbu
rilor comerciale și s-au cristalizat 
o seamă de importante acțiuni de 
cooperare, ca, de exemplu, uzina 
de produse sodice El Mex, Fabrica 
de acid sulfuric de la Abu Zaabal, 
complexul de extragere și prelu
crare a fosfaților de la Hamra- 
wein ș.a.

Avînd drept fundal acordurile și 
înțelegerile convenite între pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Hosni Mubarak, colabo
rarea româno-egipteană corespunde 
pe deplin intereselor Celor două 
țări și popoare, ale păcii și înțele
gerii internaționale.

în favoarea creării de zone denuclearizafe
HELSINKI 22 (Agerpres). — La 

Bomarsund, în arhipelagul Aland, se 
află instalată o tabără a păcii, pen
tru preîntîmpinarea declanșării unei 
noi conflagrații mondiale. Partici
panta la tabără — reprezentanți ai 
opiniei publice din statele riverane 
Mării Baltice — au organizat dezba
teri și alte manifestări cu caracter 
militant în favoarea creării de zone 
denuclearizate in nordul Europei.

Arhipelagul Aland a fost declarat

zonă neutră și demilitarizată încă 
din 1922.

VICTORIA 22 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută la Victoria, mi
nistrul de externe al statului Mau
ritius, Satcam Boolell, a lansat un 
apel in favoarea transformării Ocea
nului Indian într-o regiune lipsită de 
arme nucleare. El s-a pronunțat, de 
asemenea, pentru desființarea tuturor 
bazelor militare străine din regiune.

Demonstrație pentru desființarea bazelor 
militare străine din Japonia

TOKIO 22 (Agerpres). — Un sub
marin atomic american a intrat în 
rada bazei maritime militare White- 
Beach, din insula Okinawa, pentru 
reparații și odihnirea echipajului, re
latează agențiile de presă. Activiști 
ai organizațiilor democratice și an- 
timilitariste nipone au organizat o 
demonstrație de protest împotriva 
intrării submarinului nuclear in 
port și au cerut desființarea baze
lor militare americane din Japonia.

La Tokio a avut loc o demonstra
ție in cadrul căreia s-a cerut redu
cerea cheltuielilor militare ale Japo
niei și promovarea unei politici de 
pace și dezarmare.

Participant» la demonstrație au 
protestat, de asemenea, împotriva 
intenției guvernului de a introduce 
noi impozite care, paralel cu redu
cerea programelor sociale, ar urma 
să facă disponibile fondurile pentru 
programe militare.

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

Consultări în legătură cu conflictul din zona Golfului
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit, joi, într-o ședință de 
consultări de urgență în legătură cu 
conflictul din zona Golfului. în acest 
cadru, secretarul general al Națiu
nilor Unite, Javier Perez de Cuellar, 
a prezentat o informare privind în- 
tîlnirile sale cu reprezentanții Iraku
lui și Iranului consacrate aplicării 
prevederilor Rezoluției 598 a Consi
liului de Securitate vizînd reglemen
tarea conflictului din Golf.

NAȚIUNILE UNITE 22 (Ager
pres). — Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
avut întîlniri separate cu reprezen
tanții permanenți ai Irakului și Ira
nului la Națiunile Unite. în cadrul 
acestor întrevederi au fost discutate 
aspecte ale planului O.N.U. de 
transpunere în viață a prevederilor 
Rezoluției 598 a Consiliului de Se
curitate vizînd încheierea conflictu
lui din Golf.

Misiune a Națiunilor Unite la Teheran și Bagdad
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 

— Purtătorul de cuvint al O.N.U. 
a anunțat că secretarul general al 
organizației, Javier Perez de Cuellar, 
a hotărit, de comun acord cu guver
nele Iranului și Irakului, să trimită 
o misiune a Națiunilor Unite în cele 
două țări, pentru a investiga in le
gătură cu situația prizonierilor de 
război. Misiunea se va deplasa mai 
intii la Teheran și, apoi, la Bagdad.

A fost exprimată speranța că a-

ceastă acțiune-va contribui la efor
turile secretarului general al O.N.U. 
de a transpune pe deplin în prac
tică prevederile Rezoluției 598 a 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
privind încheierea conflictului din 
Golf.

Misiunea va elabora un raport pe 
care îl va prezenta secretarului ge
neral, Perez de Cuellar. Ia începutul 
lunii august și, apoi. Consiliului de 
Securitate.

împotriva transferării de avioane americane
din Spania în Italia

ROMA 22. La „Tabăra păcii“ de 
la Capo Rizzuto (regiunea Calabria), 
amplasată în semn de protest împo
triva amenajării în zonă a unei baze 
pentru avioanele americane „F-16“ 
ce ar urma să fie transferate aici din 
Spania, au sosit militanți pentru pace 
din numeroase țări vest-europene. 
„Problema avioanelor --F-16- este, 
înainte de toate, o problemă politică,

Iar noi trebuie să ne unim eforturile 
pentru a împiedica amplasarea lor pe 
pămîntul Italiei" — a declarat unul 
din conducătorii taberei, Alfio Ni- 
cotra. „Aceste avioane, a spus el, nu 
ne vor da nici pîine și nici locuri de 
muncă, ci vor transforma sudul Ita
liei intr-un focar periculos de incor- 
dare".

„R. F. G. va intensifica cooperarea cu țările socialiste*4
O declarație a cancelarului Helmut Kohl »

BONN 22 (Agerpres). — Guvernul 
vest-germ an va acționa pentru a face 
ireversibile tendințele favorabile în
registrate în relațiile Est-Vest — a 
declarat cancelarul Helmut Kohl la

o conferință de presă la Bonn. El a 
precizat că R.F.G. va intensifica 
cooperarea, multilaterală cu țările 
răsăritene, inclusiv printr-un dialog 
constructiv.

Datoriile externe împiedica redresarea 
economică a țărilor în curs de dezvoltare

porțile pentru o soluționare nego
ciată a conflictului dintre cele două 
țări.

COORDONATORUL COMISIEI 
DE AMNISTIERE din Mozambie 
a făcut cunoscut că 295 de ele
mente din „Mișcarea mozambicană 
de rezistență", ale cărei activități 
teroriste sint sprijinite de Africa 
de Sud, au beneficiat ' de amnistia 
oferită de parlamentul țării." De 
prevederile legii amintite. în vi
goare pină la 31 decembrie 1988, 
beneficiază toate elementele rebele, 
în situația în care iși încetează 
activitățile teroriste și ostile des
fășurate pe teritoriul Mozambi- 
cului.

vot de încredere. în legă
tură cu începerea dezbaterilor par
lamentare în vederea adoptării u- 
nor măsuri excepționale pentru în
sănătoșirea bugetului de stat, gu
vernul Italiei a cerut Parlamentu
lui vot de încredere. Măsurile pro
puse de guvern au menirea de a 
reduce cu 7 000 miliarde lire defi
citul bugetar de peste 110 000 mi
liarde lire.

PROTOCOL. La Viena a fost 
semnat un protocol sovieto-austriac 
privind colaborarea dintre cele 
două țări in domeniul cercetării 
spațiului cosmic, transmite agenția 
T.A.S.S. Documentul prevede, 
printre altele, organizarea unui 
zbor cosmic la care vor lua parte

cosmonauți sovietici și un cosmo
naut austriac.

NEGOCIERI. La Geneva se va 
desfășura, în perioada 2—4 august, 
o nouă rundă de negocieri cvadri- 
partite cu privire la situația din 
sudul Africii și Namibia. Prece
denta rundă s-a desfășurat între 
11 și 13 iulie la New York, părțile 
ajungînd la „un acord de princi
piu" privind soluționarea pe cale 
pașnică a problemelor în cauză.

BARAJ. Iordania și Siria au 
convenit să construiască in comun 
barajul „Al Wahda", pe fluviul 
Yarmouk. Lucrările acestui mare 
obiectiv hidrotehnic vor începe în 
prima parte a anului viitor. Apele 
captate vor fi folosite în comun 
de Siria și Iordania pentru irigații.

COMPLEXUL ORBITAL „MIR“. 
A început a opta lună a activității 
cosmonautilor sovietici Vladimir 
Titov și Mușa Manarov în Cosmos. 
Acest eveniment a corespuns cu 
sosirea navei cosmice de transport 
„Progresș-37". care s-a cuplat cu 
complexul orbital „Mir", in care 
se află cosmonauții. Titov și Ma
narov au consacrat ziua de vineri 
descărcării navei de transport si 
instalării unui nou modul în sis
temul „Electron" ca sursă supli
mentară de oxigen în cadrul com
plexului. O parte din timp a fost 
folosită nen*ru realizarea unor ex
plorări științifice.

LAGOS 22 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Lagos, ministrul 
nigerian al economiei și finanțelor, 
Chu Okongwu, s-a pronunțat pen
tru împărțirea poverii datoriei ex
terne intre debitori și creditori, 
aceasta pentru că statele în curs de 
dezvoltare debitoare nu pot, în ac
tualele condiții, soluționa singure 
problema datoriei lor externe. Mă
surile comerciale restrictive adopta
te de țările occidentale industrializa
te împiedică redresarea economică a 
statelor in curs de dezvoltare și fac 
imposibilă rezolvarea problemei gra
ve a datoriilor externe — a spus 
ministrul nigerian, subliniind necesi
tatea instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, echitabile și 
drepte.

LIMA 22 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Peru, Alan Garcia, a 
lansat țărilor din regiune apelul de 
a acționa in comun pentru a înfrun
ta problema datoriei externe, care

se ridică la 410 miliarde dolari, 
transmite agenția Prensa Latina. 
Inaugurînd, la Lima, lucrările unei 
reuniuni în favoarea unității latino- 
amerioane, el a afirmat că datoria 
externă apasă oa o ipotecă asupra 
statelor din regiune. în context, vor
bitorul a relevat că, prin politica lor 
financiară, țările puternic dezvoltate 
creditoare au forțat America Latină 
să devină exportatoarea netă de ca
pital, cu consecințe grave pentru 
regiune pe plan economico-social.

Trebuie să întărim legăturile între 
țările noastre, în scopul adoptării 
unor politici comune asupra proble
melor atît de importante cum sint 
datoria externă, comerțul regional, 
apărarea democrației — a arătat Alan 
-Garcia. Șeful statului peruan a sub- 
. liniat, totodată, necesitatea unui dia
log, de pe o poziție unitară, cu ță
rile occidentale industrializate, in 
vederea degajării unor soluții la di
ficultățile cu care se confruntă re
giunea. '

Priorități ale politicii guvernului spaniol
MADRID 22 (Agerpres). — Pri- 

mul-ministru al guvernului spaniol, 
Felipe Gonzalez, a precizat în Parla
ment că recenta remaniere guverna
mentală a avut ca obiectiv dinami
zarea activității cabinetului. După 
cum informează agenția Efe, pre
mierul spaniol a citat, între obiecti
vele prioritare ale noului guvern, dez
voltarea infrastructurii în domeniul

comunicațiilor, sănătății și învăță- 
mîntului. O atenție specială va fi 
acordată creării de noi locuri de 
muncă, destinate în special tinerilor. 
Date recente publicate la Madrid 
arată că. în lipsa unor măsuri ho- 
tărîte pe frontul ocupării forței de 
muncă, rata șomajului va fi. anul 
acesta, de 19,5 la sută, cu posibile 
tendințe de creștere în 1989.
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