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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AlL P.C.R.
— program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor

PERFECȚIONAREA A(TIVITĂȚII DE CONDUCERE - FACTOR 
DE OPTIMIZARE A DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE

Bazîndu-ne pe experiența de pînă acum și ținînd seama de stadiul 
actual de dezvoltare a societății socialiste românești este necesar sa acționăm 
cu toată hotărîrea pentru ridicarea întregii activități de planificare și con 
ducere a vieții economico-sociale la un nivel nou.

NICOLAE CEAUȘESCU
Una din trăsăturile definitorii ale 

epocii noastre o constituie integrarea 
tot mai directă a științei nu doar în 
structura forțelor productive, dar și 
în întreaga viață social-politică, afir
marea ei ca factor fundamental al 
procesului de conducere a societății. 
Pornind de la realitatea acestor tenț- 
dințe ale dezvoltării contemporane, 
documentele programatice ale parti
dului nostru subliniază în mod con
secvent că, în noul stadiu de dez
voltare a României socialiste, condu
cerea operei de edificare a noii socie
tăți devine ea însăși o știință tot 
mai complexă. Ea pornește de la cu
noașterea temeinică a legităților ge
nerale proprii socialismului, ca și a 
realităților economico-sociale și a 
proceselor dinamice care au loc în 
societatea contemporană.

Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința din 
29 aprilie a Comitetului Politic Exe
cutiv evidențiază rolul determinant 
pe care îl are, azi, știința în în
treaga dezvoltare și subliniază in 
acest cadru cerința de a asigura în
tr-o măsură mereu mai mare impli
carea organismelor 
procesul elaborării 
tuturor programelor 
tare a țării, a politicii generale ■ 
a partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Este necesar, sublinia secretarul ge- 
neral al partidului, nu numai să afir
măm, dar să și asigurăm in prac
tică, în toate domeniile, implicarea 
activă a științei, a cercetării în în
treaga dezvoltare — inclusiv la 
elaborarea și realizarea planurilor, a 
politicii generale de dezvoltare a pa
triei noastre. Știința nu mai poate fi 
concepută azi în afara raportării ei 
nemijlocite la viața social-economi- 
că, la procesele moderne de produc
ție, la transformările care au loc în 
societate. O cunoaștere ruptă de pro
blemele contemporane ale practicii

științifice in 
și înfăptuirii 

de dezvol-

sociale apare astăzi ca o imposibili
tate, după cum un progres economi- 
co-sociai de amploare, care să 
nore însă rezultatele cunoașterii 
ințifice contemporane apare ca 
zoriu.

în documentele programatice 
partidului nostru, în cuvîntările 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, problematica per
fecționării conducerii, a elaborării și 
înfăptuirii în viață a principiilor noi 
de organizare a vieții economice și 
sociale ocupă un loc de primă în
semnătate. Preocupările în acest do
meniu reprezintă o constantă a acti
vității organizatorice și politico-edu
cative a partidului. Cu fiecare nouă 
abordare se evidențiază tot mai mult 
rolul dinamizator pe care perfecțio
narea conducerii vieții economice și 
sociale îl are în desfășurarea între
gului proces al construcției socialis
te. în acest cadru, principiul cu va
loare generală al conducerii unitare 
a vieții economice și sociale — înte
meiat pe caracterul unitar al pro
prietății socialiste — iși dovedește 
cu atît mai mult viabilitatea și efi
ciența în condițiile nivelului înalt pe 
care l-au atins forțele de producție, 
ale dezvoltării și maturizării relații
lor socialiste de producție. Superio
ritatea principiilor socialiste de con
ducere planificată a economiei națio
nale, de conducere unitară rezidă — 
ăcum, ca și în etapele anterioare ale 
construcției socialiste — în capacita
tea lor de a mobiliza într-o direcție 
unică toate forțele de care dispune 
societatea, de a regla în mod con
știent proporțiile și ritmurile acestei 
dezvoltări. Aceste principii oferă, 
pentru prima dată în istorie, posibi
litatea de a realiza un raport optim 
între înflorirea vieții materiale a so
cietății și creșterea calității vieții 
întregului popor, posibilitatea de a 
realiza o eficiență superioară nu nu
mai în plan social-economic, ci și în

ig- 
ști- 
ilu-

ale

acela al împlinirii aspirațiilor 
umane.

întreaga experiență a desfășurării 
construcției socialiste în țara noas
tră evidențiază că unitatea interese
lor fundamentale ale tuturor clase
lor, și categoriilor sociale, coeziunea 
întregului popor în jurul acelorași 
valori și aspirații de progres înteme
iază in mod obiectiv unul din prin
cipiile fundamentale ale conducerii 
politice în socialism, acela al împle
tirii organice dintre conducerea uni
tară și dezvoltarea democrației, a au
toconducerii. Este un principiu a că
rui actualitate a fost confirmată de 
întregul ansamblu de măsuri adopta
te în ultimii ani pentru perfecționa
rea noului mecanism economic, pen
tru întărirea rolului planului național 
unic, dezvoltarea și extinderea, în 
același timp, a atribuțiilor pe care 
le au colectivele de oameni ai mun
cii în formele instituționalizate ale 
autoconducerii muncitorești.

Este o cerință mereu actuală, im
pusă de realitatea proceselor com
plexe. nu o dată contradictorii, ale 
dezvoltării contemporane, in contex
tul cărora, așa cum relevă în mod 
constant documentele partidului nos
tru, numai prin înțelegerea legilor 
obiective, a necesităților și cerințe
lor dezvoltării economice și sociale 
într-o etapă sau alta, se poate asi
gura o conducere justă, se pot evita 
o serie de greșeli, asigurind progre
sul, neîntrerupt în toate domeniile. 
La Consfătuirea de lucru pe pro
bleme ale muncii 
și politico-ideologice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat în 
acest sens încă o dată ideea că so
cietatea noastră socialistă se găsește 
într-o asemenea etapă de dezvoltare 
în care implicarea organică a știin
ței în întreaga activitate teoretică și 
ideologică, ridicarea nivelului de 
pregătire profesională în toate dome
niile de activitate reprezintă un fac-

tor de importanță deosebită pentru 
dezvoltarea economico-socială, pen
tru întreaga activitate de partid și 
de stat, pentru însăși opera de fău
rire cu succes a societății socialiste, 

în fiecare etapă de dezvoltare și 
cu atît mai muit în prezent, clari
tatea obiectivelor urmărite și a sar
cinilor care se pun în diferite sec
toare de activitate asigură adec
varea optimă a procesului de condu
cere la realitățile nemijlocite ale 

' vieții, la procesele de dezvol
tare care au loc în societate. 
Pentru o bună conducere devine de 
aceea necesară, înainte de toate, cu
noașterea temeinică a proceselor 
economice și sociale, a realităților, 
utilizarea în acest scop a unor me
tode științifice de investigare, care 
să garantez^ validitatea concluziilor 
și eficiența soluțiilor adoptate.

în această raportare permanentă a 
procesului elaborării deciziei la ce
rințele vieții se evidențiază cu pu
tere unitatea dintre teorie și practi
că în actul conducerii, în care nici 
unul dintre aceste două planuri nu 
poate fi subestimat fără a pro-

I. STANESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

organizatorice
CONSTANȚA : O nouă 

navă maritimă

mecanismului economico financiar

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
va avea o întâlnire de lucru

cu tovarășul Kăroly Grosz
Intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul

Kăroly Grosz, secretar general al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ungare,

s-a convenit ca în zina de 28 au
gust a.c. să aibă loc o întîlnire de 
lucru, la Arad.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
a primit delegația parlamentară franceză

'■*

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, 
delegația Grupului de prietenie 
Franța — România din Senatul 
francez, condusă de Jacques Mos
sion, membru al biroului grupului, 
care efectuează o vizită în țara noas
tră la invitația Marii Adunări Na
ționale.

Conducătorul delegației a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu căl
duroase mulțumiri pentru întreve
derea acordată, pentru ospitalitatea 
de care s-au bucurat parlamentarii 
francezi în timpul șederii în țara 
noastră. A fost reliefat caracterul 
util și constructiv al vizitei, în

cursul căreia oaspeții au luat cu
noștință de realizările poporului ro
mân în dezvoltarea economico-socia- 
lă a țării.

în cursul primirii au fost e- 
xaminate unele probleme ale rela
țiilor româno-franceze, relevîndu-se 
posibilitățile care există pentru dez
voltarea în continuare a acestor ra
porturi.

Au fost abordate, totodată, o se
rie de aspecte ale vieții politice in
ternaționale, subliniindu-se însemnă
tatea întăririi încrederii și colabo
rării în Europa și în întreaga lume, 
înfăptuirii dezarmării, în primul rînd 
a dezarmării nucleare, soluționării 
pe cale politică, prin negocieri, a

tuturor problemelor complexe ale 
lumii de azi.

A fost reliefat rolul important ce 
revine parlamentelor, grupurilor 
parlamentare de prietenie în întă
rirea relațiilor de colaborare dintre 
țările noastre, în edificarea unui 
climat de pace, securitate și 
cooperare internațională.

La primire au participat Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Marin Ivașcu, președin
tele Grupului parlamentar pentru 
relațiile de prietenie România — 
Franța.

A fost prezent Jean-Michel Du- 
mond, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Franței la București.

Din arhitectura nouă, modernă a unei străvechi localități — Vaslui Foto : S. Cristian
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MARI GRIU Șl ORZ iN ANUL VIITOR

Însămînțările de toamnă
- PREGĂTITE TEMEINIC!

de construcții și reparații 
a lansat o 

Este vorba despre 
„Blejoi" de 65 000 tdw, 
din seria celor moder
are o lungime de 240

navă.

Dezbaterea problemelor referitoare 
la relațiile marfă-bani în economia 
socialistă este de mare actualitate și 
preocupă toate țările socialiste care 
iși perfecționează sistemele, meca
nismele de organizare și conducere 
a economiei naționale. In legătură 
cu această problemă secretatul ge
neral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sublinia în ex
punerea din aprilie : „Este bine cu
noscut că. practic. în toate țările so
cialiste este la ordinea zilei, intr-o 
formă sau alta, problema perfecțio
nării activității și înlăturării unor 
lipsuri, unor greșeli. în vederea asi
gurării dezvoltării construcției socia
liste. Desigur, sint diferite feluri de 
abordare a acestor probleme intr-o 
tară sau alta".

Pornind de la teza marxist-leni- 
. nistă. promovată cu fermitate de 
peste două decenii de partidul și sta
tul nostru, că legile obiective și 
principiile socialismului științific se 
aplică diferențiat de fiecare partid 
în funcție de condițiile și realitățile 
concrete din țara respectivă, este și 
normal să existe opinii diferite cu 
privire la conținutul și căile de uti
lizare a relațiilor marfă-bani. a me
canismului economico-financiar în 
dinamizarea societății socialiste. Mai 
ales că în această privință au exis
tat, atît în practică, cît și în teorie, 
viziuni înguste, dogmatice, care mer
geau, după cum se știe, pînă la ne
garea relațiilor marfă-bani în eco
nomia socialistă. Desigur, au existat 
și încă mai există opinii care în
demnau. sugerau introducerea prin
cipiilor pieței capitaliste in econo
mia socialistă, ca unică soluție pen
tru stimularea .
de mărfuri. în această problemă vi
tală pentru dezvoltarea pe baze mo
derne. intensive a producției socia
liste și asigurarea abundentei nece
sare de mărfuri. în prezent există 
interpretări, puncte de vedere dife
rite.

România. îndeosebi după Congre
sul al IX-lea al P.C.R.. a adoptat o 
serie de măsuri și a perfecționat 
continuu activitatea de conducere, 
de planificare, de organizare, și a 
așezat pe principiile au'oconducerii. 
autogestiurții și autofinanțării întrea
ga viață economică. Actualul meca
nism economico-financiar este con
ceput pe principiile relațiilor marfă- 
bani și presupune utilizarea tuturor 
categoriilor valorice, bineînțeles a- 
daptate la specificul relațiilor socia
liste de proprietate. încă de la Con
ferința Națională a partidului, din 
1967, tovarășul ‘ ~
sublinia : „F 
atunci cind 
bazează pe 
cietății, pe 
tei interne 
factorilor economici, el riscă să in-

producției socialiste

Nicolae Ceaușescu 
.Practica demonstrează că 
l planul economic nu se 

cunoașterea nevoilor so- 
studicrea cerințelor pie- 
și externe, pe acțiunea

tre în dezacord cu realitatea, să sca
pe de sub control procese economice 
importante".

în țara noastră, ca urmare a mă
surilor luate după plenara C.C. al 
P.C.R. din martie 1978. s-a creat un 
mecanism economico-financiar mo
dern. eficient, corespunzător cerințe
lor etapei actuale de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez- 
volta.e ; avem deja o experiență in 
acest domeniu. Așa se explică de ce 
în Romania nu se pune astăzi pro
blema de a se face modificări struc
turale in mecanismul economico-fi
nanciar existent, ci de a se asigura 
o aplicare mai bună a principiilor și 
legislației acestuia în practică și de 
a se aduce unele perfecționări în 
domeniile care nu mai corespund 
etapei actuale. în vederea stimulării 
producției de tip intensiv, pentru di
versificarea continuă a producției de 
mărfuri, pentru crearea condițiilor 
necesare trecerii României, pînă în 
1990. în rîndul țărilor cu o dezvol
tare economică medie.

Actualul mecanism economico-fi
nanciar, conceput, fundamentat și 
elaborat din inițiativa și sub 
îndrumarea directă a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a creat premi
sele necesare dezvoltării în ritm sus
ținut a economiei naționale. în con
dițiile în care economia mondială 
este afectată de cea mai puternică 
criză economică postbelică. Perfec
ționarea sistemului de organizare și 
conducere, adaptarea continuă a me
canismului economico-financiar la 
noile cerințe generate de creșterea 
puternică a forțelor de producție, pe 
baza cuceririlor revoluției tehnico- 
științifice. au în economia socialistă 
caracter de procesualitate. Orice ten
dințe de subapreciere a acestui o- 
biectiv. de imobilism și lipsă de fle
xibilitate generează elemente de 
frînă în dezvoltarea forțelor de pro
ducție, contradicții în sfera pro
ducției de mărfuri, care pot afecta 
armonia și concordanta de interese 
ce trebuie să caracterizeze socie
tatea socialistă.

Mecanismul economic în economia 
socialistă acționează și funcționează 
numai prin intermediul oamenilor, 
al factorului conștient. Aceasta nu 
înseamnă că în anumite condiții de 
slăbire a centralismului democratic, 
de subiectivism și arbitrariu în lua
rea deciziilor, nu pot apărea în me
canismul economic al economiei so
cialiste și elemente stihinice proprii 
economiei de piață, străine orindui- 
rii socialiste. Totodată. aplicarea 
unui centralism excesiv, existența 
unor elemente puternice de birocra
tism pot afecta, frîna funcționarea 
normală a mecanismului economico- 
financiar. îngrădi inițiativa cadrelor

de conducere în găsirea celor mai 
potrivite soluții, in fiecare caz con
cret. pentru îndeplinirea cu eficien
ță maximă a sarcinilor ce le revin 
din planul național unic.

Prin introducerea actualului meca
nism economico-financiar s-a urmă
rit, pe de o parte, eliminarea carențe
lor vechiului mecanism economico- 
financiar, iar pe de altă parte ridi
carea nivelului calitativ al muncii în
tregului personal din economie, spori
rea răspunderii organelor de condu
cere colectivă — de la întreprindere 
pînă la centrală și minister — astfel 
îneît. în permanentă, colectivele de 
oameni ai muncii să nu aibă decit 
o singură preocupare : să producă 
mai bine, mai ieftin, la nivel tehnic 
și calitativ superior, să sporească ra
pid producția de mărfuri, venitul 
național, să obțină o eficientă ma
ximă a producției in folosul cxciusiv 
al creșterii propriei lor bunăstări.

Prin urmare, eficiența economică, 
maximizarea beneficiului constituie 
coordonate fundamentale, mobilul 
principal al mecanismului economico- 
financiar creat în tara noastră. Prima 
problemă care s-a pus a fost așeza
rea întregului mecanism de elaborare 
a planului pe relații marfă-bani. pe 
contracte. Trecerea la fundamentarea 
planului în toate unitățile pe bază 
de contracte a determinat o schim
bare de concepție in activitatea de 
planificare. Pe această cale piața, 
respectiv contractul, ca expresie a 
acesteia, a devenit component orga
nic al planului. Totodată. întă
rirea autoconducerii muncitorești, a 
autogestiunii economico-financiare și 
autofinanțării fiecărei unităti socia
liste impun perfecționarea continuă 
a raporturilor contractuale dintre 
unitățile socialiste, creșterea partici
pării și răspunderii acestora la în
făptuirea sarcinilor și obiectivelor 
prevăzute în programele de dezvol
tare a economiei naționale. în me
canismul economico-financiar din 
România, contractul economic a de
venit instrumentul de bază pentru 
reglementarea relațiilor dintre unită
țile socialiste, în vederea lărgirii și 
diversificării producției de mărfuri 
nețesare atît dezvoltării producției, 
cît și satisfacerii în condiții din 
ce în ce mai bune a nevoilor de 
consum ale populaț'ei. a cererii sol
vabile a acesteia în structura so
licitată.

Punctul central, gravitațional al 
oricărui mecanism economic înte
meiat pe relațiile marfă-bani îl re
prezintă piața. Nici un mecanism 
economic nu poate face abstracție de 
relațiile de piață, 
valorii. De aceea.

Luna august s-a dovedit a fi 
rodnică în realizări și pentru con
structorii de nave din Mangalia. 
Dînd dovadă de hărnicie, pricepere 
și inițiativă, colectivul de la Fa
brica
nave din Mangalia 
nouă 
mineralierul 
a treia navă 
nizate. Ea
metri, o lățime de 32 metri și o 
înălțime de 16 metri, fiind dotată 
cu un motor de 13 006 CP cu con
sum redus de combustibil. Pe baza 
aplicării unor tehnologii moderne, 
printr-o'mai bună organizare a 
muncii, navaliștii din Mangalia au 
scurtat ciclul de fabricație, în con
dițiile reducerii substanțiale a con
sumurilor de materiale și energie.

Pînă la sfîrșitul anului, construc
torii de nave din Mangalia urmează 
ă mai lanseze o nouă navă de 

25 000 tdw. să livreze un minera
lier de 65 000 tdw și să finalizeze 
debitarea la prima navă de 
100 000 tdw. (Lucian Crisiea, cores
pondentul „Scînteii").

Nu peste multă vreme, mai exact 
spre sfirșitul primei decade a lunii 
septembrie, va începe insămințarea 
cerealelor de toamnă, lucrare de 
mare importantă pentru obținerea 
de recolte sporite de griu si orz in 
anul viitor. Trăgîndu-se învățămin
tele necesare din experiența între
prinderilor agricole de stat și a 
cooperativelor agricole fruntașe, 
care au realizat in acest an recolte 
medii de griu sau de orz de peste 
8 000 kg la hectar, ca Si din nea
junsurile manifestate în unitățile 
ce au obținut recolte mici, sub po
sibilități. se impune ca. încă de pe 
acum, să se facă toate pregătirile 
necesare, astfel incit însămînțările 
să noată fi efectuate la termenele 
stabilite și în condițiile de calitate 
prevăzute în tehnologii. Conduce
rile unităților agricole, specialiștii, 
consiliile agroindustriale, direcțiile 
agricole, cu sprijinul organelor si 
al organizațiilor de partid, au obli
gația să acționeze cu răspundere 
și competentă pentru ca. încă de la 
semănat, să fie puse temelii pu- ~> 
ternice viitoarei recolte. Analiza 
elementelor de ordin organizatoric 
sau tehnic, care au asigurat obți- 

^nerea de producții mari, dar și a

cauzelor care au determinat ca in 
unele locuri recolta să nu fie pe 
măsura posibilităților, trebuie să 
ducă pretutindeni la generalizarea 
a tot ceea ce a fost bun. dar și la 
măsuri ferme pentru înlăturarea 
neajunsurilor manifestate. Care 
sint sarcinile principale la ordinea 
zilei în ansamblul pregătirilor pen
tru însămînțările de toamnă 7

Cercetările întreprinse, confir
mate de practica unităților de pro
ducție. demonstrează că la griu 
și orz calitatea pregătirii tere
nului și semănatul în timp op
tim
Iul recoltei.
dă
vară, lucrare ce se face în condiții 
destul de grele, datorită lipsei în
delungate a precipitațiilor. Ori
cum ar evolua însă vremea, este 
necesar ca ritmul arăturilor pentru 
însămințări să fie mult intensificat. 
Acum front de lucru există. Tere
nurilor care au fost eliberate de 
culturile timpurii li se adaugă mari 
suprafețe de pe care s-a recoltat 
sau se recoltează fasolea și floarea- 
soarelui, care sint destinate cerea
lelor păioase. Aceste terenuri tre
buie arate cu prioritate, respectîn-

determină hotărîtor nîve- 
în această perioa- 

se efectuează arăturile de

du-se întocmai normele de calitate 
prevăzute : uniformitatea arăturii, 
mărunțirea brazdelor și a bulgări
lor. îngroparea tuturor resturilor 
vegetale, concomitent cu adminis
trarea corectă a îngrășămintelor. 
Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii, pînă la 25 au
gust au fost executate arături de 
vară cu mult sub cerințele fată de 
perioada în care ne aflăm. Există 
diferențe mari intre județe în ce 
privește proporția în care au fost 
efectuate arăturile de vară 4 în 
zona întîi agricolă, cele mai mari 
restanțe se înregistrează în 
fele Botoșani și 
a doua — în 
Brașov, Mureș, 
mureș. Covasna 
județele unde 
mează să înceapă mai devreme. Se 
desprinde concluzia că este necesar 
să se acționeze energic în vederea 
intensificării ritmului arăturilor, 
lucru cu putință de realizat întru- 
Cît în curînd Va începe și culesul 
porumbului, asigurindu-se astfel 
front de lucru mecanizatorilor.

Un factor hotărîtor în obținerea

_ ... jude- 
Galați. iar în zona 
județele Harghita, 
Cluj. Alba, Mara- 
— adică tocmai în 
însămînțările ur-

de acțiunea legii 
apreciem că me-

univ. dr.ProL ____ ___
MiSiai PĂRĂLUȚĂ

(Continuare în pag. a II-a)
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NOUL
ca stare de spirit

La uzina „Semănătoarea”, împreună 
cu cei care dau aripi inteligenței 

creatoare
I.M.A.S. București. Cu 

alte cuvinte — întreprin
derea de mașini agricole 
„Semănătoarea". Un pa
radox : semănători nu se 
mai fabrică aici din 1969. 
Ci numai combine auto
propulsate de recoltat po
rumb, fasole, mazăre — 
(tipurile C-12M, C-14, C-6 
plus citeva variante mo
derne. de capacitate redusă 
ca C-70, C-80. C-140) ; de 
asemenea, depănușatoare 
de știuleți. De altfel, pro
dusele întreprinderii sînt 
cunoscute din Uniunea So
vietică pînă-n Venezuela și 
pînă-n Arabia Saudită. 
Deci, aici se fabrică numai 
combine. Poate că s-ar 
cuveni meditat asupra de
numirii acestei reputate în
treprinderi, al cărei profil 
a evoluat vertiginos în anii 
noștri. Pe noi însă ne in
teresează, în primul rînd, 
investiția de materie 
cenușie, potențialul de 
creație tehnico-științifică și 
valorificarea acestui poten-

și de acțiune

(Continuare în pag. a Ii-a)

Ieri, la
S. Cristian

„Semănătoarea", în atelierul

Wk

țial în această impunătoare 
unitate.

O primă fațetă a acestui 
potențial ni se dezvăluie în 
cabinetul lui Constantin 
Velea, secretarul comitetu
lui de partid pe întreprin
dere. Pe biroul acestuia, 
sub geam, o diplomă edita
tă în franceză cu titlul 
„Tehnica in serviciul păcii 
și progresului" in care se 
precizează : „Juriul con
cursului pentru aprecierea 
celor mai bune produse 
expuse la Tîrgul interna
țional al construcțiilor me
canice de la Brno, care a 
avut loc între 13—21 sep
tembrie 1978. a atribuit 
produsului Combină auto
propulsată de pantă de re
coltat cereale. GLORIA 
CP-12, fabricată de „Se
mănătoarea". „Medalia de 
Aur". Pornind de la acel 
eveniment, pereții cabine
tului amintit au fost „ta
petați" cu o serie de alte 
diplome, care atestă premi
ile obținute. „Numai anul

trecut, de pildă, întreprin
derea, ne spunea secretarul 
de partid, a obținut șase 
premii la saloanele națio
nale de invenții și la faza 
națională „Cîntarea Româ
niei". Deci, în ce constă și 
cum s-a materializat gîn- 
direa căutătorilor de nou, 
a temerarilor în construc
ția de mașini de aici care, 
dincolo de programul pro- 
priu-zis de muncă, au pro
gramul lor de ore-neliniște, 
de ore-ntrebare, de ore- 
liumină ? !

„...Dacă lucrul intens al 
minților iscoditoare din în
treprindere s-ar putea 
trage la xerox, mărturisea, 
mai în glumă, mai în serios 
inginerul Bogdan Gheor
ghiu, șeful atelierului 
prototipuri, am devansa 
timpul cu niște decenii"... 
Vom reveni asupra spuse
lor acestui împătimit al 
noului în tehnică. Nu îna-

inte de a preciza cîteva de
talii : la 
invențiile 
numai în 
depășesc
„Dar nu cifrele, procentele 
în sine atrag atenția — pre
ciza inginerul Gheorghe 
Ciontu, șeful atelierului 
proiectare a sistemelor de 
organizare a proceselor de 
producție, atelier-cheie în 
cadrul căruia ființează și 
colectivul de invenții și 
inovații — ci eficiența lor 
imediată. Eficientă care 
cuprinde în ea economie de 
timp, de personal, de bani. 
Temele inovațiilor, pentru 
un neavizat, par de-a drep
tul aride. Ce-i poate su
gera acestuia, de pildă, o 
invenție 
canism 
cu axe 
te ?“. Și 
ți-vă că 
rea acesteia.

„Semănătoarea", 
și inovațiile, 

ultimii cinci ani 
ordinul sutelor.

intitulată : „Me
de prealimentare 
a mașinilor-unel- 
totuși ! Imagina- 

înainte de aplica- 
piesele —

autoutilări
Foto :

niște axe metalice cu o 
lungime de pînă la 2 metri 
și o greutate de peste 50 kg
— erau preluate manual 
dintr-un conteiner și așe
zate pe mașina de frezat și 
centruit. Numai zece astfel 
de piese manipulate zilnic 
de un singur muncitor, 
dincolo de timpul în deri
vă, îl solicitau fizic destul 
de mult. Cu ajutorul in
venției respective, corobo
rată cu o alta — e vorba 
de un ansamblu tehnologic
— piesele sint transportate 
și evacuate mecanic. 
Autori ? Inginer Gheorghe 
Ciontu și un colectiv din 
cadrul întreprinderii „Se
mănătoarea" și al Institu
tului politehnic. Această 
invenție, care a necesitat 
peste doi ani de căutări și

Marta CU1BUȘ
(Continuare în pag. a IV-a)
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------ —— De la același efectiv =====
- o producție de lapte de 3 ori mai mare!

Rolul relației marfă-bani

întreprinderea agricolă de stat Te- 
remia Mare, este o unitate cu profil 
mixt, situată în zona de cîmpie din 
județul Timiș, pe soluri cernoziomice 
nisipoase și lăcoviștite. fără finețe 
naturale. Cunoscută pînă nu de mult 
pentru cultura viței de vie. sector în 
care a obținut și obține rezultate re
marcabile in ce privește nivelul și 
calitatea producției de struguri și 
vinuri. I.A.S. Teremia Mare a acu
mulat o valoroasă experiență și în 
cultivarea cerealelor — orz. grîu si 
porumb, pentru producțiile obținute 
la aceste culturi in anul 1986 unita
tea fiind distinsă cu înaltul titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare". O 
experiență cu totul aparte a dobîn- 
dit in ultimul timp colectivul de oa
meni ai muncii de aici îh sectorul 
creșterii animalelor, domeniu de ac
tivitate care a adus unității în anul 
1987 un nou titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare" pentru obținerea 
producției de 5 830 litri lapte de la 
fiecare vacă furajată.

Privitor la sectorul creșterii tauri
nelor am solicitat dr. ing. loan Col- 
țea. directorul unității, să „dezvă
luie" secretul îngrijitorilor de aici în 
asigurarea unui efectiv de animale 
cu potențial productiv ridicat și a 
condițiilor de hrană și îngrijire ca
pabile să permită obținerea de pro
ducții înalte cu o eficiență sporită, 
„în anul 1982. cînd am preluat con
ducerea unității — ne spune interlo
cutorul —. producția de lapte era de
1 850 litri Pe cap de vacă furajată, 
situație de neînțeles pentru o unita
te de stat carp dispunea de toate 
condițiile, inclusiv de oadre de spe
cialitate. Am stabilit, firește, o seamă 
de măsuri pentru redresarea situa
ției. Un an mai tîrziu producția a 
crescut la 1 980 litri, iar in 1984 la
2 460 litri. Creșteri, la prima vedere, 
nespectaculoase. dar care ne-au în
tărit convingerea că sîntem pe un 
drum bun. Anul 1985 a fost primul 
an in care am depășit granița de
3 000 litri, realizind 3 205 litri pe cap 
de vacă furajată, producție care ne 
înscria de acum în rindul unităților 
competitive în acest sector. în 1986 
aveam să atingem nivelul de 4 812 
litri, ceea ce însemna o creștere'de 
3 000 litri în răstimp de numai 4 ani. 
Fac precizarea că e vorba de același 
efectiv de vaci. S-a crezut atunci că 
am atins limita maximă a posibili
tăților de sporire a producției de 
lapte pentru că. intr-adevăr, să în
registrezi un asemenea salt într-un 
timp atît de scurt nu e un lucru ușor 
și la îndemina oricui. Dar specialiș
tii și îngrijitorii noștri. întregul co
lectiv din zootehnie, mobilizat de 
organizația de partid, a stabilit, pe

baza experienței deja acumulate, că 
rezervele nu sint încă în întregime 
epuizate, că investiția de gindire și 
pricepere pentru aplicarea celor mai 
noi tehnologii de creștere a taurine
lor trebuie continuată la cote și mai 
ridicate. Iar în anul următor, adică 
în 1987.. producția de lapte a mai 
crescut cu 1 000 litri".

Consemnînd dinamica creșterii 
producției de lapte, am solicitat spe

cialiștilor. inclusiv mai multor in- 
grijitori-mulgători, să se refere la 
căile care au dus și duc în conti
nuare la sporirea acesteia. începutul 
a fost făcut, așa cum face orice bun 
gospodar, cu asigurarea hranei, adică

cultivate pe cite 20 hectare. Pe res
tul de 30 hectare se seamănă în mod 
obișnuit răpită pentru furajarea în 
primăvară, acesta fiind de fapt pri
mul furaj folosit ca masă-verde, 
după care se cultivă porumb siloz. 
Unitatea cultivă de asemenea soia 
în cultură dublă, irigată, după orz 
pe circa 150 hectare anual și care 
este recoltată sub formă de fin. Sal
tul privind producția de lapte se 
datorește și cultivării sfeclei fura
jere intercalate în vie pe o supra
față de 400 hectare, fapt ce permite 
hrănirea vacilor cu acest furai su
culent valoros de Ia 15 iulie pînă la 
30 mai anul următor.

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ
la tribuna ScinfeH

Cum a fost redresată activitatea fermei 
zootehnice de la I.A.S. Teremia Mare, 

județul Timiș

a unor furaje care să corespundă 
cantitativ și calitativ nevoilor fizio
logice și potențialului productiv al 
fiecărui animal. Pentru aceasta s-a 
acționat în sensul îmbunătățirii 
structurii bazei furajere, ținindu-se 
seama de faptul că suprafața afec
tată pentru cultivarea nutrețurilor 
este relativ mică, de numai 240 hec
tare la un efectiv de 1 155 taurine, 
din care 500 efectiv matcă. Dar ca să 
se producă această schimbare a fost 
nevoie mai întii să se schimbe men
talitatea învechită și dăunătoare, 
care mai persista la unii specialiști, 
potrivit căreia asigurarea de furaje 
se poate face numai pe suprafețe 
mari și nu prin cultivarea intensivă 
a terenurilor existente, oricît de 
limitate ar fi acestea. Pornindu-se 
de la specificul unității, plantele fu
rajere leguminoase, a căror pondere 
a crescut de la 30 hectare la 170 hec
tare, au fost amplasate cu precădere 
în asolamentul pepinierei de viță, 
plantată in sistem irigat. Pe această 
cale, producția de furaje aproape s-a 
dublat, obținindu-se acum peste 
10 000 unități nutritive la hectar.

O altă sursă căreia s-a acordat 
o atenție deosebită a fost sporirea 
producției de masă-verde la borcea- 
gurile de toamnă și de primăvară

Producerea furajelor în cantități 
suficiente constituie insă doar pri
mul pas în asigurarea hranei anima
lelor. Tot atit de importante sint și 
conservarea și prepararea lor în con
diții optime. Pentru aceasta, la I.A.S. 
Teremia Mare s-au executat șoproa- 
ne pentru depozitarea întregii can
tități de fînuri de lucernă. borceag și 
soia și au fost amenajate două bu
cătării furajere pentru pregătirea 
furajului unic. La ora actuală, vaci
le sint hrănite zilnic cu 20 kg lu
cernă pălită plantă întreagă. 25—30 
kg porumb masă-verde și 20 kg fu
raj unic, compus la rindul său din 
2 kg paie orz. 2 kg vrejuri de soia, 
14 kg sfeclă tocată cu frunze cu tot 
și 2 kg tărițe.

Concomitent cu măsurile de asi
gurare și îmbunătățire a structurii 
bazei furajere s-a. acționat. in lumi
na prevederilor programului elabo
rat la nivelul unității, pentru mo
dernizarea fermei de vaci în vede
rea creării unor condiții de confort 
care să permită punerea în valoare 
a întregului potențial productiv al 
animalelor. S-au construit o mater
nitate cu boxe individuale de făta- 
re. o creșă pentru 200 de viței, 4 
grajduri dispunind de instalații me
canice de muls, adăpare și evacuare

a bălegarului. între care s-au ame
najat padocuri, precum și 2 graj
duri pentru tineretul crescut în sta- 
bulație liberă. în aceste spații de 
cazare cu hrana despre care ' am 
vorbit mai sus. a fost posibil să se 
aplice o tehnologie de îngrijire și 
creștere a taurinelor eficientă care a 
asigurat totodată o perfectă stare de 
sănătate animalelor. Așa se și ex
plică faptul că în 1987 procentul de 
natalitate a aiuns Ia 91 la sută. A- 
ceste rezultate sint urmarea firească 
a creșterii an de an a indicatorilor 
de reproducție, datorită aplicării 
unor măsuri zooigienice fundamenta
te științific. Pe această cale s-a pu
tut face și împrospătarea efectivu
lui matcă, anual fiind trecute la ju- 
ninci un număr de 80 vițele, care în
locuiesc toate vacile- cu producții sub 
J0 litri sau care au diferite afec
țiuni. în prezent, la I.A.S. Teremia 
Mare de la absolut toate vacile se 
obține o producție medie de peste 
5 000 litri.

Toate aceste rezultate, la care tre
buie să adăugăm și pe cele înregis
trate pe 7 luni din acest an — res
pectiv o producție medie de 3 270 li
tri pe cap de vacă furajată, ca și a- 
sigurarea unor cantități superioare 
comparativ cu anul trecut de finuri 
și alte furaje — sint rodul nemijlo
cit al muncii dăruite și responsabi
le a specialiștilor și ingrijitorilor 
care în noile condiții create pentru 
desfășurarea activității în sectorul 
de creștere a animalelor nu cunosc 
odihna sau starea de automulțumi- 
re. Deviza lor : numai animale bine 
hrănite și bine întreținute. Perso
nalul muncitor de la ferma de vaci, 
compus în cea mai mare parte din 
localnici, permanentizat și speciali
zat pe grupe de taurine, a manifes
tat un interes deosebit pentru ridi
carea pregătirii profesionale atit la 
cursurile agrozootehnice, cit și prin 
preluarea și aplicarea experienței 
celor mai buni îngrijitori mulgători, 
în ultimii ani, pentru aceștia s-au 
asigurat condiții de muncă și de 
viață tot mai bune. în sectorul res
pectiv fiind amenajate filtru sani- 
tar-veterinar. vestiare, băi. iar ciști- 
gurile situindu-se intre 4 000—6 000 
lei lunar, firește pe măsura efortu
rilor depuse. Iată cum o fermă cu 
rezultate de producție și economlco- 
financiare slabe, care numai cu 
cîțiva ani în urmă aducea numai pa
gube întreprinderii, a devenit prin 
hărnicia oamenilor, prin spiritul lor 
de răspundere, prin dragostea față 
de profesie si față de animale o u- 
nitate fruntașă.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
canismele economice se diferențiază 
între ele în funcție de modalitățile 
concrete in care se înfăptuiesc in 
practică relațiile de piață, după mo
dul cum se reglează cererea și 
oferta. Astfel, in cadrul sistemu
lui economic capitalist, piața consti
tuie mecanismul dominant, reglemen
tarea monopolistă a producției, acolo 
unde există, exercită doar un rol . se
cundar. Prețurile scad sau cresc in 
funcție de raportul dintre cerere și 
ofertă. în sistemul economic socia
list. mecanismul economic trebuie 
să aibă caracter planic, fenomenele 
și procesele economice Sint studiate 
și dirijate prin plan. în Raportul 
prezentat la Congresul al XlII-lea 
al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia, cu privire la rolul pieței, al 
relațiilor marfă-bani in concepția 
noului mecanism economico-finan- 
ciar : „Are o mare importanță, de 
asemenea, aplicarea legii valorii in 
socialism și a altor legități obiective, 
înțelegerea și aplicarea legilor eco
nomice generale trebuie să aibă ca 
scop perfecționarea modului de pro
ducție socialist, a forțelor si rela
țiilor de producție și sociale. Să 
acționăm în mod conștient în apli
carea legilor economice inlăturînd 
voluntarismul, dar și acțiunea de la 
sine a acestora".

După cum se știe, în practica țării 
noastre, precum și a altor țări so
cialiste. a existat tendința de a se 
absolutiza planul, de a-1 rupe de ce
rințele pieței, de a subaprecia rela
țiile marfă-bani. acțiunea legii valo
rii. Prin introducerea noului meca
nism economico-financiar, bazat pe 
autoconducere și autogestiune, s-a 
urmărit să se asigure o concordanță 
între plan și cerințele pieței, între 
producție și consum. între cerere și 
ofertă, in condițiile menținerii rela
tive a stabilității preturilor. Pornin
du-se de la aceste considerente, s-a 
interzis prin lege să se producă un 
produs sau altul dacă nu este asi
gurată desfacerea, fie pe piața in
ternă. fie pe piața externă.

Concepția românească de autocon
ducere și autogestiune presupune 
acordarea unei atenții egale atit pla
nului, cit și pieței, fără însă a se 
subevalua sau exagera rolul fie al 
planului, fie al pieței. Totodată, co
relarea cererii cu oferta, adaptarea 
cererii la nivelul ofertei nu se face 
prin mecanismul preturilor ca în eco
nomia capitalistă. Aceasta înseamnă 
ca planul să se modeleze după cerin-
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țele pieței, iar piața să se adapteze 
planificat, conștient la nevoile și po
sibilitățile economiei naționale la un 
moment dat. De exemplu. în cinci
nalul 1981—1985. în țara noastră a 
apărut o contradicție intre producție 
și consum, intre cerere și ofertă la o 
serie de mărfuri agroalimentare, de
terminată de conjunctura economică 
internațională, de necesitatea resti
tuirii datoriei externe față de.țările 
capitaliste, de sporirea mai rapidă a 
retribuției față de productivitatea' 
muncii și producția bunurilor de 
copsum, de alți factori. Această con
tradicție putea fi soluționată prin 
majorarea prețurilor. Unele țări so
cialiste folosesc prețul, pentru a rea
liza echilibrul între cerere și ofertă. 
Tara noastră nu a adoptat o astfel 
de soluție, pentru că ar fi determi
nat scăderea puterii de cumpărare a 
maselor, a nivelului de trai. De 
aceea, efortul principal a fost îndrep
tat spre creșterea și diversificarea 
producției de mărfuri, spre soluțio
narea problemei pe calea sporirii 
producției.

„Este greu să se asigure progresul
— arăta secretarul general al parti
dului în Raportul la Conferința Na
țională a P.C.R. din decembrie 1987
— prin așa-zisul socialism de piață. 
Trebuie să avem permanent în ve
dere că problemele tot mai complexe, 
introducerea și aplicarea noilor cu
ceriri ale științei și tehnicii nu dimi
nuează, ci. dimpotrivă, duc Ia creș
terea rolului planului național unic, 
care reprezintă acțiunea conștientă, 
organizată a poporului, în vederea 
dezvoltării armonioase a forțelor de 
producție, a întregii țări și societăți".

Deci. în concepția românească, me
canismul pieței devine element im
portant al mecanismului planului. A 
lăsa libertate deplină întreprinderi
lor, în numele autonomiei sau al 
autoconducerii muncitorești. în stabi
lirea preturilor ar genera o tendință 
continuă de majorare a preturilor, 
apariția unor fenomene specifice eco
nomiei capitaliste de piață.

Mecanismul economico-financiar 
din țara noastră este astfel conceput 
incit să fie capabil să bareze orice 
cale și posibilități pentru apariția 
unor fenomene inflaționiste în eco
nomie. Pentru o mai bună funda
mentare a sarcinilor privind planul 
producției la nivelul centralelor și 
întreprinderilor industriale, o impor
tantă crescîndă o capătă studierea 
cerințelor pieței, efectuarea unor stu
dii și cercetări aprofundate de mar
keting și de prognoze privițid ce

rințele viitoare de anumite produse 
și nivelul acestora, iar rezultatele 
acestora să fie luate în considerare 
la fundamentarea propunerilor de 
plan. In aceste condiții se asigură 
ancorarea puternică a producției de 
mărfuri la cerințele schimbului pe 
plan intern și extern de valori ma
teriale. mobilitate și flexibilitate pro
punerilor de plan. în raport cu con
dițiile economice in continuă mișcare.

■ Cunoașterea cit mai bună a cerințe
lor pieței interne și externe orientează 
propunerile de plan in raport cu ce
rințele sociale reale și evită unele 
situații nedorite, cind unele între
prinderi nu pot să concretizeze sar
cinile de plan pe destinatari preciși, 
în termenele prevăzute de lege, în 
raport cu capacitatea de care dispun, 
iar in cazul fabricării unor produse 
care nu corespund cerințelor pieței, 
să nu poată desface produsele, creind 
stocuri supranormative de produse 
finite.

Pirghiile economico-financiare, care 
sint și categorii ale relațiilor marfă- 
bani. dețin un loc important în me
canismul economico-financiar. Siste
mul de prețuri, retribuirea muncii, fi
nanțele și creditul sint coordonate 
de bază, pîrghii-cheie în planificarea 
întregii activități economice. Auto
finanțarea reprezintă unul din prin
cipiile esențiale ale noului mecanism 
economico-financiar, conform acestui 
principiu unitățile economice fiind 
obligate să asigure acoperirea cheltu
ielilor pe seama veniturilor proprii și 
să restituie, intr-un termen cit mai 
scurt, fondurile bănești primite, ast
fel ca sumele avansate de societate 
să fie restituite.

Pirghiile economico-financiare, re
lațiile marfă-bani utilizate bine În
deplinesc și rolul de stimulente eco
nomice ale progresului multilateral 
al societății socialiste, permit pune
rea cit mai deplină in valoare a 
avantajelor și superiorității noii orîn- 
duiri, asigură folosirea legilor eco
nomice în planul național unic de 
dezvoltare economico-socială a țării. 
Aceasta presupune să se aplice mai 
ferm principiile socialiste de retri
buire. acordul global. în strinsă le
gătură cu rezultatele muncii, atit 
personale, cit și generale ale u- 
nității. Totodată, este necesar să se 
îmbine mai bine activitatea organe
lor de stat cu cea a organismelor de
mocrației muncitorești-revolutionare 
in adoptarea hotărîrilor și legilor, în 
aplicarea cu rezultate cit mai bune a 
principiilor noului mecanism econo
mico-financiar.

La recoltarea florii - soarelui - ritm intens, 
preocupare pentru evitarea risipei

în această perioadă de sfîrșit de 
august, cooperatorii, mecanizatorii și 
specialiștii din unitățile agricole din 
județul Teleorman acordă o aten
ție deosebită strîngerii și depozitării 
în cele mai bune condiții a recoltei 
de toamnă. în ordinea priorităților 
se inscrie culesul florii-soarelui, cul
tivată in acest an pe 47 670 hectare. 
Pină vineri dimineața lucrarea a 
fost efectuată pe 30 la sută din su
prafață, mai avansate fiind unitățile 
din consiliile agroindustriale Nanov, 
Orbească, Turnu Măgurele, Drăcșe- 
nei. Tătărăștii de Jos. Este demn de 
remarcat faptul că prin măsurile sta
bilite de comandamentul județean al 
agriculturii, pentru buna desfășurare 
a tuturor lucrărilor, comisiile de re
coltare organizate la nivelul fiecărei 
unități și subcomisiile pe culturi — 
in cazul nostru pentru floarea-soa- 
relui — urmăresc pretutindeni sta
diul de coacere a lanurilor pe fie
care solă, asigură buna organizare a 
activității in cadrul formațiilor mix
ta pentru recoltat, cîntărirea corectă 
și transportul operativ al producției 
din clmp la bazele de recepție.

Am urmărit in cîteva zone ale ju
dețului modul concret in care se des
fășoară recoltarea florii-soarelui. La 
cooperativa agricolă din Moșteni- 
Furculești, la ferma nr. 2 a început 
«trînsul manual al capitulelor. „Am 
Încercat întii cu combinele — ne 
spune președintele unității, Constan
tin Cătrună. Umiditatea era insă 
mai mare cu cîteva procente față de 
cea stabilită. De aceea, am hotărit 
să începem recoltarea prin strin- 
gerea manuală a capitulelor și, după 
solarizare, urmează batozarea lor 
staționară. în felul acesta evităm 
orice pierdere de semințe. Totodată, 
reușim să asigurăm de pe cele 75 
hectare recoltate un furaj de bună 
calitate, care se adaugă stocului de

nutrețuri adunate pentru perioada de 
stabulație destinat oilor". Ulterior, pe 
măsura reducerii umidității capitule
lor. la Moșteni au fost introduse in 
lanurile de floarea-soarelui (pe res
tul suprafeței de 125 hectare) și cele 
6 combine din dotare. în' urma aces
tora, formații de cooperatori string 
capitulele rămase și eliberează tere
nurile de tulpini, pentru a se trece 
neintîrziat la arat în vederea însă- 
mințării cerealelor păioase.

De altfel, așa cum ne spunea ing. 
Dragomir Stan, directorul direcției 
agricole județene, în organizarea și 
desfășurarea acestei acțiuni s-a ținut 
seama de cerința recoltării cu prio
ritate a florii-soarelui de pe tere
nurile destinate orzului și griului, 
spre a se putea executa in termenele 
stabilite pregătirea patului germina
tiv și semănatul.

Avindu-se in vedere o asemenea 
cerință și gradul avansat de coa
cere al lanurilor, in unele unități 
agricole — cooperativele „30 Decem
brie" Alexandria, Călinești, Mavro- 
din, Guruieni, „Cetatea" Turnu Mă
gurele — prin temeinica organizare 
a muncii, prin folosirea la capaci
tate a mijloacelor mecanice din do
tare, recoltarea florii-soarelui s-a 
Încheiat pe toate suprafețele culti
vate.

Cu aceeași răspundere pentru soar
ta producției acționează și gospo
darii ogoarelor din consiliul agro
industrial Orbească. Prin cunoaș
terea exactă a stării de vegetație a 
plantelor s-au luat măsuri din vre
me in vederea recoltării diferențiate 
de la o solă la alta. La cooperativele 
agricole din Frăsinet și Orbească de 
Sus lucrarea a început cu combinele 
numai după ce inițial formații de 
cooperatori au strins capitulele 
verzi care apoi au fost solarizate.

După cum - aveam, să constatăm, o 
atenție deosebită se acordă efec
tuării reglajelor la mijloacele meca
nice pentru a se evita risipa de se
mințe. Pe timpul documentării noas
tre, directorul S.M.A. Orbească, Ion 
Haită, care ne-a însoțit, constată 
că pe o solă a cooperativei agricole 
Băbăița puteau apărea pierderi din 
cauza unei dereglări la combine. Ca 
atare, a cerut mecanizatorilor să lu
creze cu turație minimă și cu apara
tele de tăiere reglate La înălțimea 
corespunzătoare taliei tulpinilor, 
astfel incit semințele să nu fie risi
pite.

O condiție hotărîtoare pentru ca 
întreaga recoltă să ajungă la spațiile 
de depozitare o reprezintă intensifi
carea transportului la bazele de re
cepție. Din acest punct de vedere 
este de evidențiat faptul că, pînă în 
prezent, nu s-au înregistrat dereglări 
pe traseul cimp-baze de recepție. La 
C.A.P. Poroschia, de pildă, unde 
floarea-soarelui a fost strinsă de pe 
310 hectare din cele 400 cultivate, 
am remarcat buna organizare a 
transportului producției din cîmp. 
Aici, autocamioanele și tractoarele 
cu remorci, bine etanșeizate, pentru 
evitarea pierderilor de semințe, fac 
zilnic, în medie, 3—4 curse La baza 
de recepție.

Cum însă în zilele următoare se 
așteaptă sporirea ritmului de lucru 
Ia recoltarea florii-soarelui, se im
pune, așa cum am reținut din dis
cuțiile cu specialiști și cadre'de con
ducere din unițăți, o aprovizionare 
ritmică cu carburanți și pentru mij
loacele de transport proprii unități
lor agricole, astfel incit tot ceea ce 
se strings din cîmn să ajungă în 
aceeași zi la spațiile de depozitare.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

însămînțările de toamnă 
- pregătite temeinic!

(Urmare din pag. I)
unor recolte mari de grîu la hec
tar il constituie folosirea unor so
iuri care să corespundă din punct 
de vedere al Însușirilor lor biolo
gice condițiilor pedoclimatice din 
fiecare zonă a tării. Constituie un 
fapt pozitiv că pentru însămînțările 
din toamna acestui an au fost asi
gurate cantitățile necesare de griu 
de sămînță din categorii biologice 
superioare : superelită si elită pen
tru loturile semincere Si din înmul
țirea întii — pentru griul de con
sum. elemente de mare însemnăta
te pentru creșterea randamentului 
la hectar. Important este ca toate 
unitățile agricole să-și asigure din 
timp cantitățile necesare de griu 
de sămînță și să fie cunoscute în
sușirile calitative ale acestora. Toa
te acestea impun ca in aceste zile 
să se intensifice transferul semin
țelor între județe. De menționat că 
transferul semințelor intre județe 
a început, dar această acțiune tre
buie grăbită, pentru a se încheia 
pină în momentul începerii semă
natului. Este necesar să fie acor
dată o atenție mult mai mare con
diționării semințelor și efectuării 
analizelor de laborator, astfel incit 
în fiecare unitate să existe certitu
dinea că săminta pusă în pămint 
va răsări în totalitate si se vor rea
liza densitățile prevăzute.

Rezolvarea problemei legate de 
sporirea producției de grîu și orz 
trebuie să preocupe, in aceste zile, 
organele și organizațiile de partid 
de la sate, organele de specialitate 
și conducerile unităților agricole. 
Cu deosebire se impun a fi luate 
măsuri pentru intensificarea lucră
rilor specifice acestor culturi — 
efectuarea arăturilor. asigurarea, 
condiționarea și analizarea semin
țelor. care trebuie realizate in timp 
optim și la un înalt nivel calitativ.

Aspect din secția montaj mașini de filat a întreprinderii de mașini textile „Unirea" din Cluj-Napoca

Stocurile supranormative-cit mai repede 
în circuitul productiv!

în repetate rinduri, conducerea 
partidului a subliniat, printre alte 
aspecte referitoare la activitatea
economico-financiară a întreprinderi
lor, necesitatea de a se intensifica ac
țiunile întreprinse pentru lichidarea 
stocurilor supranormative și valori
ficarea acestora, conform progra
melor stabilite. în continuarea ci
clului de articole referitoare la 
cauzele menținerii stocurilor supra- 
mormative și la ~ '
acționează pentru 
astăzi prezentăm 
șului Nicolae Hirizan, 
sucursalei județene Argeș 
Naționale a Republicii 
România.

felul cum se 
lichidarea lor, 
opinia tovară- 

directorul 
a Băncii 
Socialiste

Pe baza măsurilor stabilite de bi
roul comitetului județean de partid 
s-au alcătuit, pe unități și secții eco
nomice, grafice amănunțite de urmă
rire și lichidare a stocurilor de ma
terii prime, materiale și produse fi
nite. Au fost nominalizate, totodată, 
cadrele de partid și de stat, precum 
și lucrătorii băncii care au ca sar- 
.cină urmărirea și aplicarea măsu
rilor stabilite pentru introducerea 
cit mai operativă in circuitul pro
ductiv a stocurilor supranormative.

— Cu ce rezultate s-au soldat ac
țiunile întreprinse ?

— Ținînd seama de actualele nor-

■ ■ a @ h @ a

— Tovarășe director, vă rugăm să 
vă referiți mai intii la situația și 
evoluția stocurilor supranormative 
existente pe ansamblul județului.

— La data de 31 martie, stocu
rile supranormative din unitățile 
economice ale județului se cifrau la 
2 078 milioane lei. Cele mai mari 
imobilizări se înregistrau, în ordine, 
la întreprinderile de autoturisme din 
Cimpulung și Pitești, întreprinderea 
forestieră de exploatare și transport 
și la întreprinderile „Textila" și 
„Argeșeana".

In unități 
economice 

din județul Argeș

Reanalizarea punctului de vedere 
privind dezvoltarea economică și 
socială a țării. Ia cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân din 1965, s-a materializat in 
creșterea cu prioritate a industriei, 
considerată principal factor al pro
gresului, in crearea unui sistem eco
nomic echilibrat la nivelul întregii 
țări și pe plan local, ceea ce a de
terminat cea mai rațională utilizare 
a resurselor materiale și umane, o 
eficiență economică superioară. A- 
naliza realistă și clară a stadiului 
creșterii economice la sfîrșitul celui 
de-al treilea cincinal, 1961—1965, a 
scos in evidență faptul că, deși au 
fost obținute succese importante in 
perioada creării economiei socialiste 
unitare, aceasta a continuat să fie 
slab dezvoltată, ceea ce a impus ela
borarea unei strategii pe termen lung 
și a unor programe complexe de 
creștere accelerată a industriei, agri
culturii și altor ramuri ale econo
miei, ca și schimbări structurale 
radicale care să asigure continuarea 
dezvoltării economice și întărirea 
construcției socialiste. Ca rezultat al 
acestei strategii înnoitoare, economia 
s-a putut dezvolta în mod aprecia
bil. Această situație este demonstrată 
de producțiile mari obținute — de 7 
ori mai mari in industrie in 1987 
față de 1965, de 2,1 ori in agricultură 
și de 4,3 ori in ceea ce privește ve
nitul național.

In prezent, avuția națională repre
zintă 5 trilioane lei. din care fondu
rile fixe constituie 3,2 trilioane lei, 
ceea ce înseamnă aproximativ 140 000 
lei fonduri fixe pe locuitor. Aceasta 
reflectă politica iustă de alocare a 
peste o treime din venitul național 
pentru dezvoltare, cu o rată de in
vestiții de 160 000 lei pe locuitor in 
ultimii 23 de ani.

Opțiunea fundamentală care a în

scris România pe calea progresului 
și civilizației a fost alocarea de mari 
sume pentru dezvoltare și. ca parte 
a acesteia, o înțeleaptă distribuire a 
venitului național între fondul de 
acumulare și cel de consum. în timp 
ce in 1965 fondul de dezvoltare re
prezenta 25,5 la sută, in 1980 el a a-

seseră neglijate în primele trei pla
nuri cincinale sau a căror impor
tanță crescuse foarte mult între 
timp. Nu numai că industria s-a 
dezvoltat într-un ritm înalt, în me- 
de de 9,4 la sută pe an în perioada 
1966—1986, dar ramurile sale de bază 
— construcțiile de mașini, chimia,

apărut noi industrii — electronică și 
electrotehnică, construcții navale, 
echinament chimic și energetic, pe
trochimie —, iar industria aeronau
tică a cunoscut un nou avînt. Pe 
baza creșterii accelerate a principa
lelor ramuri industriale, producția a 
crescut într-un ritm anual de peste
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juns la 35,4 la sută, iar în prezent 
este de aproximativ 30 la sută.

fondurile bănești au fost investite 
în mod special in industrie, indus
trializarea fiind o orientare progra
matică a politicii economice a Parti
dului Comunist Român. Aceste fon
duri, care au crescut de 4,6 ori în 
perioada 1965—1985, au fost in mare 
majoritate folosite pentru crearea, 
dezvoltarea sau modernizarea ramu
rilor considerate esențiale pentru 
susținerea unei economii dinamice, 
în paralel, a fost reanalizat rolul 
industriilor și «ubramurilor care fu-

industriile ușoară și alimentară — 
s-au dezvoltat și diversificat în mod 
considerabil. Construcțiile de mașini 
și-au s..orit contribuția de la 
10,5 la sută în 1943 la 21,2 
la sută în 1965 și la 30 la sută 
la începutul actualului cincinal, 
în timp ce industria chimică a 
crescut de la 3,2 la sută în 1948 la 6,7 
la sută în 1965 și la aproximativ 
10 la sută în 1985. împreună cu 
industria energetică și metalurgia 
feroasă și neferoasă, aceste ra
muri reprezintă 55 la sută din 
producția industrială a țării. Au

12 la sută în electrotehnică și elec
tronică. in construcții de mașini și 
în chimie.

în prezent, industria românească 
este capabilă să asigure mai mult 
de 90 la sută din nevoile economiei 
naționale în ceea ce privește con
strucțiile de mașini, echipamente și 
instalații, care permit ca în două zile 
să fie obținută o producție echiva
lentă cu cea realizată in două luni 
în 1965.

O altă ramură de bază — agricul
tura — care s-a dezvoltat pe baze 
intensive și a înregistrat schimbări 
calitative superioare, a permis în

1987 obținerea unei producții de ce
reale de 31,7 milioane tone — cea 
mai mare din istoria țării.

Știința a jucat un rol important în 
obținerea unor asemenea profunde 
schimbări. Pentru dezvoltarea ei, 
statul a alocat în 1986 fonduri de 
10 ori mai mari decît în 1965. Nu
mărul cercetătorilor este de 10 ori 
mai mare, în timp ce numărul pa
tentelor de invenții a crescut de 14 
ori. Numai in perioada 1981—1935 
știința a contribuit în mod substan
țial la reînnoirea și modernizarea 
producției, care s-a materializat în 
folosirea a 20 000 de noi tipuri de 
mașini, echipamente, apărate, insta
lații, bunuri de consum și 6 200 teh
nologii și sisteme de mecanizare. As
tăzi, dintr-un leu investit în această 
activitate se obține o eficiență de 
10 ori mai ihare.

în perioada 1966—1986, productivi
tatea pe locuitor, care este un para
metru evident al creșterii eficientei 
economice, a sporit într-un ritm me
diu anual de 6,6 la sută. In construc
ția de mașini, prelucrarea metalelor,, 
metalurgia feroasă și neferoasă, ex
tracțiile de minereuri feroase și ne
feroase, ratele de creștere au fost 
chiar mai mari decit rata medie 
sus-menționat.ă.

Progresele înregistrate în industrie, 
care contribuie cu 62,5 la sută la for
marea venitului național, la dez
voltarea economiei naționale in 
general, au modificat poziția 
României în diviziunea interna
țională a muncii. în schimbul mon
dial de valori. Dintr-o tară al 
cărei export consta in principal din 
produse agricole și materii prime, 
România a devenit un exportator de 
produse de înaltă tehnicitate, care 
reprezintă 63 la sută din totalul ex
porturilor, față de 36,2 la sută în 
1965.

mative de stoc, in conformitate cu 
graficele întocmite trebuiau lichidate 
în trimestrul al doilea imobilizări în 
valoare de citeva sute de milioane 
lei. Realizările efective au depășit 
cu peste 100 milioane lei prevederile 
inițjale, rezultate mai bune inre- 
gistrînd întreprinderea de autoturis
me „ARO" Cimpulung, întreprin
derile „Textila" Pitești și „Argeșea
na". Din păcate, numeroase unități 
nu au acționat suficient de ferm 
pentru a nu se forma noi stocuri. 
Ca urmare, la încheierea primului 
semestru, pe ansamblul județului 
valoarea stocurilor supranormative 
era încă mare. Dintre acestea, cele 
mai mari imobilizări se locali
zează la întreprinderea de auto
turisme din Pitești, unde ni
velul stocurilor supranormative s-a 
dublat intr-un singur trimestru. O 
evoluție negativă este înregistrată și 
la Combinatul de articole tehnice din 
cauciuc Pitești, unde stocurile supra
normative s-au triplat in decursul ul
timului trimestru.

— Așadar, persistă deficiențe se
rioase in activitatea unor unităti, 
ceea ce face ca și stocurile să ră- 
mmă la un nivel ridicat. Care sint 
principalele cauze ale acestei situa
ții ?

— Cauza principală rămine slaba 
preocupare a factorilor de conduce
re din întreprinderi pentru asigu
rarea unei aprovizionări tehnico- 
materiale judicioase, in strictă con
cordantă cu normele de consum. 
Unele unităti se aprovizionează în 
cantități excesive cu o serie de ma
teriale. Iată citeva nedorite exem
ple în acest sens/ întreprinderea de 
prefabricate din beton Pitești a achi
ziționat mari cantități de plăci pen
tru traverse din beton. Combinatul 
de prelucrare a lemnului —geamuri 
și oglinzi pentru mobilă. Baza de a- 
provizionare tehnico-materială Ar
geș — aparate de radio și casetofoa- 
ne. iar lista ar putea fi continuată. 
O altă cauză este neritmicitatea cu 
care se livrează unele repere execu
tate în colaborare cu alte unităti. 
din care motiv unele întreprinderi 
nu pot finaliza, la rindul lor. pro
ducția aflată pe flux și rămîn eu 
cantități de materiale în stoc. Este,

bunăoară, cazul întreprinderii de au
toturisme „ARO" Cimpulung, unde, 
datorită neprimirii la timp a unor 
motoare executate la întreprinderea 
de tractoare Brașov și a anvelopelor 
de la întreprinderea „Victoria" Flo- 
rești, se înregistrează o creștere sen
sibilă a producției neterminate. 
Despre o colaborare defectuoasă 
între unități este vorba și în cazul 
întreprinderii miniere Cimpulung, 
rămasă cu un însemnat stoc de 
cărbune din cauza neasigurării va
goanelor de cale ferată. De ase
menea, centralele industriale, ca 
titulare de plan, au datoria 
să acționeze cu mai multă fer
mitate pentru redistribuirea in 
termenele stabilite a materiilor pri
me și materialelor devenite disponi
bile in unitățile cărora li s-a schim
bat, din diverse motive, sortimenta- 
ția de fabricație.

— în cuvîntarea rostită de tova
rășul Nicolae 'Ceaușescu la ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 6 mai a.c. se sublinia
ză din nou necesitatea ca organele 
financiare să se implice foarte serios 
în activitatea de lichidare a stocurilor 
supranormative. Cum acționează în 
acest sens aparatul bancar din ju
dețul Argeș ?

— Acțiunile desfășurate de bancă 
se diferențiază de la caz la caz, în 
funcție de situația concretă din fie
care unitate, căpătînd un din ce în 
ce mai pronunțat caracter preventiv. 
Astfel, atunci cînd s-a apreciat că 
nu sint necesare, au fost respinse 
la plată o serie de documente pen
tru aprovizionarea cu noi materii 
prime și materiale, iar pentru ne- 
luarea tuturor măsurilor de lichi
dare a stocurilor supranormative și 
de prevenire a formării de noi 
stocuri s-a instituit controlul pre
alabil asupra pjăților la un număr 
de cinci întreprinderi.

Ca urmare a măsurilor întreprin
se, a numeroaselor analize realizate 
în unităti economice, pentru acest 
an mai multe întreprinderi au cerut 
reduceri de cote și repartiții, în va
loare de 11 milioane lei, pentru ma
teriale la care existau stocuri supra
normative, precum și renunțări la 
contracte — cu acceptul unităților 
furnizoare — în valoare de 98 mi
lioane lei.

Organele de inspecție bancară ur
măresc în mod permanent reducerea 
stocurilor supranormative, la fiecare 
întreprindere se analizează modul 
cum au fost aduse la îndeplinire 
graficele de lichidare, iar sprijinul 
nostru în încasarea producției de la 
intern și export se concretizează în 
peste 1 000 de intervenții la între
prinderi beneficiare, centrale indus
triale, întreprinderi de comerț exte
rior și unități bancare unde își au 
contul întreprinderile ce nu au achi
tat produsele finite. Am intensificat 
controalele și vom dovedi intransi
gentă și răspundere sporită în lichi
darea stocurilor supranormative, în 
scopul creșterii eficienței folosirii 
resurselor materiale și financiare în 
unitățile din județul Argeș.

Gheorqhe CIRSTEA
corespondentul „Scînteii"
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Vibrante mesaje și telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul celei de-a 44-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă

în numele constructorilor de nave 
și al marinarilor din flota maritimă 
comercială, chimiștilor și petrochi- 
miștilor de la Midia și Năvodari, 
sondorilor de pe platoul continental 
al Mării Negre și constructorilor .pri
mei centrale nuclearoelectrice a 
țării, țăranilor cooperatori și meca
nizatorilor din agricultură, al tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc în ju
dețul Constanța, vă rugăm să pri
miți recunoștința noastră profundă 
pentru noua și moderna activitate 
economică ce pulsează pe aceste 
străbune pămînturi românești, pen
tru noile condiții de muncă și viață, 
pentru că tot ce s-a realizat mai 
durabil și mai înălțător aici se lea
gă nemijlocit de gindirea și fapta 
dumneavoastră revoluționară, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, simbolul viu, lu
minos al omului de aleasă omenie, 
care, întruchipînd înaltele virtuți ale 
poporului, ați dobindit în conștiința 
de sine a acestuia identificare su
premă cu munca și lupta revoluțio
nară consacrată făuririi mărețului 
său destin comunist — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R.

Personalitate de înalt prestigiu a 
vieții politice internaționale, promo
tor neobosit al aspirațiilor de bine, 
de libertate, progres și pace ale po
poarelor, dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general, elabo- 
rind în mod magistral strategia 
participării active a țării noastre la 
rezolvarea problemelor complexe 
care confruntă omenirea. Ia lupta 
pentru dezarmare și pace, pentru 
edificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte, ați adus un suflu nou, 
o concepție profund novatoare, o 
contribuție inestimabilă la promo
varea unor raporturi internaționale 
de tip nou, juste și echitabile, dind 
și in acest mod o strălucire fără 
precedent numelui României in lume,

în acest ceas sărbătoresc, cu alea
să cinstire, vă aducem, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
marele Erou între eroii neamului, 
luptător neobosit pentru întărirea 
independenței și suveranității inter
naționale, personalitate proeminentă 
a vieții politice internaționale, pri
nosul nostru de recunoștință pentru 
modul magistral cum ați acționat și 
acționați in vederea creșterii rolului 
conducător al partidului, ca centru 
vital și conducător al întregii na
țiuni, pentru perfecționarea și adîn- 
cirea democrației noastre muncito- 
rești-revoluționare, dezvoltarea as
cendentă și armonioasă a economiei 
naționale, a tuturor județelor și lo-: 
calităților patriei, pentru creșterea 
continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a celor ce muncesc — se 
arată in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN PKAIIOVA AL P.C.R.

In bilanțul strălucit pe care har
nicul și talentatul nostru popor îl 
prezintă la a 44-a aniversare a ac
tului demnitățiț noastre naționale se 
regăsesc și roadele efortului oame
nilor muncii din județul Prahova 
care, puternic mobilizați de sprijinul 
și încrederea cu care ne-ați înconju
rat permanent, mult stimate și iu
bite tovarășe' secretar general 
Nicolae Ceaușescu. se află angajați 
cu întreaga ființă pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a angajamente
lor asumate în întrecerea socialistă 
pe acest an și pe întregul cincinal, 
in scopul transpunerii în viață a is
toricelor hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului. Dind glas înflăcăratelor 
sentimente ce le nutresc, cu îndrep
tățită mindrie patriotică, față de 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul celui mai 
măreț ev de istorie națională, comu
niștii. toți oamenii muncii din jude
țul Prahova vă adresează cele mai 
înalte prețuiri pentru strălucita 
operă științifică, teoretică șt practi
că, pentru eroica acțiune revoluțio
nară care a dinamizat construcția 
socialistă. înfăptuirea destinului so
cialist, liber și înfloritor al națiunii 
noastre.

Aniversarea a 44 de ani de la în
făptuirea glorioasei revoluții de eli
berare socială șl națională, antifas
cistă și antiimperialistă. moment 
care a marcat începutul unei noi 
ere în istoria multimilenară a po
porului român, ne oferă minunatul 
prilej ca, in numele comuniștilor, al 
tuturor locuitorilor județului Vaslui, 
să vă adresăm cele mai călduroase 
felicitări, omagiul nostru de profun
dă gratitudine și urarea de viață în
delungată. multă sănătate si putere 
de muncă spre a conduce, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
poporul român spre zările luminoa
se ale comunismului — se relevă in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VASLUI AL P.C.R.

Animați de mărețele realizări ob
ținute in anii socialismului, de per
spectivele luminoase deschise pa
triei de către istoricele hotăriri ale 
Congresului al XIII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, comu
niștii, toți oamenii muncii din ju
dețul nostru, urmind exemplul dum
neavoastră da pasiune revoluționară, 
acționează cu toate forțele pentru a 
da viață programelor de dezvoltare 
economico-socială a patriei, în con
dițiile valorificării superioare a re
surselor materiale și energetice, 
creșterii productivității, calității, 
competitivității și eficienței, apli- 
cind noi măsuri de perfecționare a 
organizării și modernizării produc
ției. Asemenea intregului popor, co
muniștii, toti oamenii muncii vaslu
ieni, strîns uniți in jurul partidului, 
al dumneavoastră, mult iubite și 
stimate conducător, vă încredințează 
în mod solemn, si cu acest prilei. că 
vor munci cu hotărire și spirit revo
luționar pentru a realiza și depăși 
sarcinile celui de-al optulea cincinal.

Cu prilejul celei de-a 44-a ani
versări a victoriei revoluției de e- 
liberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă din 
August 1944, vă rugăm să ne per
miteți, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. ca in 
numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din județul Sălaj, 
să reafirmăm nemărginita dragoste 
și aleasa prețuire față de ilustra 
dumneavoastră personalitate, profun
da noastră recunoștință pentru spri

jinul nemijlocit și permanent acor
dat Sălajului, județ care se afirmă 
azi ca o creație prosperă și mo
dernă a „Epocii Nicolae Ceaușescu'*  
— se subliniază în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN SALAJ 
AL P.C.R.

însoțim respectuos aceste sim
țăminte de cele mai calde și sincere 
felicitări, dorindu-vă multă sănătate, 
putere de muncă, noi și mărețe 
succese in eroica și nobila dum
neavoastră activitate dedicată pro
gresului neîntrerupt al patriei, idea
lurilor socialismului și comunismu
lui, păcii și colaborării între po
poare.

Cu prilejul aniversării zilei de 
23 August 1944 — moment de în
semnătate epocală in istoria patriei 
noastre, pe care întregul popor il 
sărbătorește cu nemărginită bucurie 
și fierbinte patriotism, într-o at
mosferă de puternică unitate și an
gajare revoluționară — comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul 
Giurgiu vă exprimă cele mai ale
se sentimente de înaltă stimă și 
prețuire pentru prodigioasa activita
te pe care ați desfășurat-o și o des- 
fășurați, pentru pilduitoarea abnega
ție cu care v-ați dedicat din fra
gedă tinerețe cauzei nobile a liber
tății și propășirii națiunii române, a 
dreptății sociale, progresului și pă
cii în lume — se subliniază în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
GIURGIU AL P.C.R.

Ne angajăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
întimpinăm plenara C.C. al P.C.R. 
cu noi și însemnate realizări, prin 
creșterea mai substanțială a produc
tivității muncii în industrie, reali
zarea la timp a noilor obiective de 
investiții, folosirea corespunzătoare 
a capacităților de producție, redu
cerea consumurilor de materii pri
me, combustibil și - energie, înfăp
tuirea programelor de modernizare, 
introducerea in fabricație a unor noi 
produse cu parametri tehnici su
periori, solicitate de economia na
țională și la export, obținerea unor 
producții agricole vegetale și ani
maliere superioare. Vă asigurăm că 
ne mobilizăm toate forțele pentru a 
înfăptui în cele mai bune condiții 
sarcinile și indicațiile pe care ni 
le-ați dat cu ocazia vizitelor de lu
cru efectuate în județul nostru.

In atmosfera de puternică angaja
re revoluționară și de elan creator, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
MINISTERUL AGRICULTURII, a- 
semeni intregului popor, omagiază 
cea de-a 44-a aniversare a revoluți
ei de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din 
august 1944 — eveniment de crucială 
însemnătate pentru destinele patri
ei, care îngemănează aspirațiile no
bile de progres și pace ale poporului 
român cu prestigioasa dumnea
voastră personalitate de patriot în
flăcărat, revoluționar și luptător 
neobosit pentru cauza socialismului 
și comunismului.

Noi. comuniștii, și toți cei ce mun
cesc in agricultură. împreună cu în
tregul nostru popor și în strinsă u- 
nitate în jurul partidului, al dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă asi
gurăm de profunda noastră recunoș
tință pentru grija și sprijinul per
manent pe care le acordați dezvol
tării și modernizării agriculturii și 
ne angajăm că nu vom precupeți 
nimic pentru a înfăptui noua revo
luție agrară, că vom munci cu înaltă 
răspundere comunistă, disciplină 
exemplară, pentru îndeplinirea sar
cinilor ce ne revin din documentele 
Congresului al XIII-lea șf Conferin
ței Naționale ale partidului privind 
realizarea în'cele mai bune condiții 
a planului pe 1988 și pe întregul 
cincinal, astfel incit agricultura 
să-și aducă o contribuție tot mai im
portantă la înflorirea patriei și ridi
carea bunăstării întregului nostru 
popor.

A 44-a aniversare a victoriei revo
luției de eliberare socială și națio
nală. antifascistă și antiimperialistă 
de Ia 23 August oferă comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii de pe 
meleagurile județului Bistrița-Năsăud 
minunatul prilej de a vă adresa cele 
mai alese sentimente de respect și 
considerație, sincere urări de sănă
tate, putere de muncă, viață fericită 
și îndelungată spre a conduce cu 
înțelepciune și cutezanță revoluțio
nară destinele poporului nostru spre 
noi și mărețe împliniri, pentru ridica
rea patriei pe culmile tot mai înalte 
ale progresului și civilizației socia
liste și comuniste — se relevă în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BISTRIȚA-NASAUD AL 
P.C.R.

Sub semnul nețărmuritelor senti
mente de recunoștință și profundă 
prețuire față de intreaga politică in
ternă și internațională a partidului 
și statului, pe care o urmăm cu 
neclintit atașament, cu voința fermă 
de a da consistență realizării magis
tralelor idei și îndemnuri cu Care 
ați orientat, prin conținutul Tezelor 
din aprilie, activitatea națiunii în
tregi pentru obținerea de noi și 
mărețe împliniri in construcția socia
listă și comunistă a țării, vă rapor
tăm. mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
că în intimpinarea măreței sărbători 
comuniștii, toți locuitorii județului 
muncesc cu dăruire și avînt pentru 
a adăuga noi împliniri mărețelor 
ctitorii de pe aceste meleaguri.

Cu inimile cuprinse de emoție, de 
clocotitoare simțire patriotică, gindu- 
rile noastre se îndreaptă cu nemăr
ginit respect spre dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general. Erou intre eroii neamu
lui. eminent șl înflăcărat militant 
revoluționar, strateg genial si strălu
cit ctitor al României moderne, 
proeminentă personalitate a lumii 
contemporane, marele OM al păcii, 
care v-ati dedicat, cu un suprem spi
rit de sacrificiu, intreaga viată și 
activitate fericirii și prosperității po
porului al cărui fiu iubii, stimat și 
respectat fără margini sintețl — se 
arată in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BRAlLA AL P.C.R.

Asemenea intregului popor, sintem 
puternic pătrunși de convingerea că 
marile înfăptuiri dobindite in aceas
tă strălucită etapă istorică sint 
nemijlocit si adine legate de cuteză- 

toarea gindire și fapta dumneavoas
tră revoluționară, de uriașa activita
te teoretică și practică ce o desfă- 
șurați fără odihnă, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
pentru binele și fericirea patriei și 
tuturor fiilor ei. Brăila, județul în
floritor de la Dunăre — el însuși 
ctitorie al acestui timp eroic care 
poartă pecetea inconfundabilă a epo
cii inaugurate de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român — își 
rostește la marea sărbătoare anga
jamentul solemn, revoluționar, de a 
vă urma neabătut minunatul _dum- 
neavoastră exemplu de muncă și 
viață comunistă, neprecupețind nici 
un efort pentru îndeplinirea hotări- 
rilor Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Vîlcea, asemenea tuturor 
fiilor țării, au imensa bucu
rie de a vă adresa, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, cea mai sinceră 
și fierbinte recunoștință pentru ma
gistrala dumneavoastră activitate de 
arhitect al celei mai înfloritoare 
civilizații ce se înalță in vatra noas
tră strămoșească, pentru imensa pa
siune și abnegație cu care vă con- 
sacrați întreaga putere de creație 
împlinirii celor mai scumpe idealuri 
de libertate, independență și pace 
ale națiunii, pentru inestimabila 
dumneavoastră operă teoretică și 
practică, ale cărei strălucite idei, teze 

• Deplin angajament 
patriotic de a continua 
îndeplinire a mărețelor 

obiective ale Congresului al 
XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului

• Unanimă adeziune la 
politica externă a României 
- promotoare activă a luptei 
pentru dezarmare, pentru 
făurirea unei lumi a păcii 

și colaborării intre popoare

și orientări ne luminează calea în 
neabătuta si impetuoasa noastră îna
intare spre comunism — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VÎLCEA AL P.C.R.

Folosim și acest minunat prilej ca 
să vă mulțumim încă o dată, scumpe 
și iubit conducător, pentru înalta 
cinste ce ne-ați făcut-o vizitînd 
meleagurile vilcene. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in primă
vara acestui an, pentru îndemnurile 
și orientările de o excepțională în
semnătate pe care ni le-ați adresat 
în timpul istoricei vizite de lucru 
care constituie și vor constitui pentru 
noi coordonate științifice și revolu
ționare in vederea înfăptuirii pro
gramelor de dezvoltare a industriei, 
agriculturii, a tuturor celorlalte sec
toare ale vieții economico-sociale, in 
scopul ridicării județului Vilcea, ase
menea tuturor zonelor patriei, pe 
culmi tot mai înalte de progres și 
civilizație socialistă.

Cu prilejul sărbătoririi a 44 de ani 
de la declanșarea, la 23 August 1944, 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia
listă. în numele comuniștilor din or
ganizația de partid a APARATULUI 
C.C. al F.C.R., vă rugăm, cu alese 
sentimente de dragoste și devota
ment, să primiți cele mai calde fe
licitări împreună cu gindurile noas
tre de recunoștință și admirație pen
tru contribuția dumneavoastră ho- 
tăritoare la triumful idealurilor de 
libertate și independentă ale poporu
lui român. Este pentru noi o datorie 
de onoare ca de ziua marii sărbători 
naționale a României socialiste să 
omagiem, din adîncul inimii, eroica 
dumneavoastră activitate revoluțio
nară de militant de frunte al parti
dului nostru, personalitate proemi
nentă a istoriei naționale, cel mai 
iubit fiu al poporului român.

Prezența dumneavoastră deosebit 
de activă la lupta revoluționară con
dusă de partid în anii rezistenței 
antifasciste și antirăzboinice, la pro
cesul inițiat la 23 August 1944 și, cu 
deosebire, cursul nou. revoluționar, 
propriu gîndirii dumneavoastră, im
primat întregii vieți politice, sociale 
și economice de Congresul al IX-lea 
al partidului, clarviziunea și consec
vența cu care elaborați măsuri de o 
uriașă valoare transformatoare în so
cietatea românească vă situează in 
conștiința națiunii ca eminent con
ducător de partid și de ștat. ca ge
nial strateg al dezvoltării țării.

Cu prilejul aniversării a 44 de ani 
de la victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, comuniștii, toți cei 
ce trăim și muncim în județul Ia
lomița vă adresăm un respectuos și 
vibrant omagiu, ce înmănunchează 
sentimentele noastre de nețărmurită 
dragoste și aleasă recunoștință, de 
înaltă prețuire și deosebită stimă ce 
vi le purtăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — cel mai iubit și 
prețuit fiu al poporului, înflăcărat ( 
patriot si revolut'onar dirz. persona- ' 
litate de înalt prestigiu al lumii con

temporane, care de peste cinci de
cenii și jumătate v-ați identificat, 
cu neasemuit devotament și abnega
ție comunistă, cu idealurile partidu
lui și poporului, geniala dumnea
voastră operă teoretică și practică 
intrînd definitiv în tezaurul gindirii 
social-politice contemporane, în 
fondul de aur al spiritualității româ
nești și universale — se relevă in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R.

Ne angajăm solemn ca, strins uniți 
în jurul partidului, al dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, să înfăptuim 
neabătut politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, istori
cele hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, să muncim cu cea mai 
înaltă responsabilitate • comunistă 
pentru a intîmpina viitoarea plenară 
a C.C. al P.C.R. cu noi și remarcabile 
succese in industrie, agricultură, in 
celelalte domenii de activitate, să 
îndeplinim Ia un înalt nivel de 
calitate și eficientă planul pe acest 
an și întregul cincinal.

Exprimindu-ne întreaga adeziune 
la politica internă a partidului și 
a statului nostru, ne afirmăm și cu 
acest prilej profunda satisfacție față 
de politica externă a partidului și 
statului nostru, față de activitatea 
neobosită desfășurată pe plan 
internațional de dumneavoastră, 

mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, prin a cărei con
tribuție remarcabilă la soluționarea 
constructivă a marilor probleme ale 
ltimii contemporane, la triumful idea
lurilor de independență, pace și 
progres ale popoarelor. România se 
bucură în prezent pe plan mondial 
de un prestigiu fără precedent, fiind 
numită pretutindeni „țara păcii", iar 
ilustrul său conducător, „Eroul 
României, Eroul păcii" — se arată 
in telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CĂLĂRAȘI AL P.C.R.

Pătrunzînd in profunzime sensul 
și conținutul strălucitelor concep
te și direcții de acțiune for
mulate de dumneavoastră în re
marcabilele Teze din aprilie, la 
această mare aniversare vă ex
primăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. res
pectuosul nostru omagiu pentru 
spiritul vizionar și cutezător, pentru 
pasiunea și energia cu care militați 
pentru împlinirea idealurilor și as
pirațiilor de progres și prosperitate 
ale poporului nostru.

In aceste momente de adîncă vi
brație patriotică și entuziasm revo
luționar, in care întregul nostru po
por sărbătorește împlinirea a 44 de 
ani de la revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, colectivul de oa
meni ai muncii din ÎNTREPRINDE
REA DE MAȘINI GRELE BUCU
REȘTI vă adresează, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general al 
partidului, un fierbinte omagiu, ex- 
primîndu-și cu acest prilej senti
mentele de înaltă prețuire și profun
dă dragoste pentru dumneavoastră, 
cel mai iubit fiu al poporului, 
personalitate remarcabilă a lumii 
contemporane.

Acționind in spiritul repetatelor 
dumneavoastră îndemnuri, al pre
țioaselor orientări și indicații date 
cu prilejul vizitelor efectuate de 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in întreprinderea noastră, vă rapor
tăm că am realizat utilaje de cali
tate pentru baza energetică a țârii, 
realizări care ne-au situat 4 ani 
consecutiv pe locul I în întrecerea 
Socialistă, fapt pentru care prin De
cret prezidențial ni s-a conferit inaltul 
titlu de „Erou al Muncii Socialiste", 
expresie a prețuirii deosebite pe 
care partidul și statul nostru, dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
o acordați activității desfășurate de 
colectivul de oameni ai muncți din 
întreprinderea noastră.

Sărbătorind cea de-a 44-a aniver
sare a victoriei revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă sub semnul de
plinei angajări patriotice, revoluțio
nare, al hotăririi neabătute de a în
făptui magistralele dumneavoastră 
orientări și indicați! privind tradu
cerea în viață a obiectivelor adop
tate de Congresul al XIII-lea și Con

ferința Națională ale partidului, co
muniștii, toți locuitorii acestor mi
nunate plaiuri din nordul țării își 
îndreaptă gindurile și sentimentele 
lor cele mai alese, de profund res
pect și admirație, către dumneavoas
tră, adueîndu-vă omagiul lor înălță
tor, întreaga recunoștință pentru 
strălucita operă pe care o ctitoriți, 
unind și dinamizînd cu neasemuită 
putere energiile creatoare ale po
porului român în edificarea celei 
mai mărețe perioade de înflorire a 
patriei, perioadă pe care o numim, 
cu aleasă cinstire, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" — se subliniază 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R.

Pilduitoarea dumneavoastră viață 
și activitate revoluționară consacrată 
apărării intereselor fundamentale ale 
poporului, a independenței și dem
nității patriei, excepționala capaci
tate de a organiza și conduce am
pla operă de făurire a noii societăți, 
realismul și spiritul creator, profund 
științific, consecvența cu care acțio
nați pentru identificarea celor mai 
eficiente căi și mijloace de soluțio
nare a problemelor de care depinde 
înaintarea fermă, neabătută, a 
României spre viitorul de aur — co
munismul.

In aceste zile de sărbătoare, cînd 
poporul nostru întîmpină, cu profun
dă emoție, cea de a 44-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială și 
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națională, antifascistă și antiimpe
rialistă din România, oamenii mun
cii din MINISTERUL FINANȚELOR, 
în frunte cu comuniștii, vă expri
mă, din adîncul inimilor, sentimen
tele de nețărmurită dragoste, aleasă 
prețuire și deosebit respect pentru 
strălucita și neobosita dumneavoas
tră activitate în fruntea partidului și 
statului, pentru realizarea deplină a 
grandiosului Program de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

In atmosfera de vibrantă angajare 
patriotică și puternică efervescență 
creatoare generată de Tezele din 
aprilie, sintem hotăriți să acționăm 
cu și mai multă fermitate și spirit 
revoluționar pentru sporirea rolului 
finanțelor in viața economică și so
cială a țării, transpunerea neabătută 
in viață a sarcinilor ce ne revin din 
orientările și indicațiile dumnea
voastră, din hotăririle Congresului 
al XIII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului.

Sintem pe deplin conștienți că 
dacă măreața zi a libertății ne gă
sește astăzi intr-o țară mindră. pu
ternică, înfloritoare, aceasta se da- 
torește în întregime, stimate tova
rășe secretar general, spiritului 
dumneavoastră realist, științific, 
profund novator, strălucitei capaci
tăți de a elabora strategia dezvol
tării patriei in consens cu voința, 
forța și aspirațiile oamenilor mun
cii, de a face din politica internă 
și externă a României expresia uni
tară a vocației pașnice, constructive 
a poporului nostru,, a dorinței sale 
de a-și tauri liber și demn destinul 
comunist, de a contribui activ Ia 
promovarea unor relații echitabile 
intre state, la apărarea păcii și a 
vieții pe pămint. în perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea al parti
dului, de cind poporul v-a ales la 
cirma destinelor sale, România, toate 
județele și localitățile țării au cu
noscut o dezvoltare fără precedent 
— se subliniază in telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN TELEOR
MAN AL P.C.R.

Urmindu-vă cu încredere și devo
tament, cu nețărmurită dragoste și 
recunoștință, ne angajăm, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să în
făptuim exemplar politica internă și 
externă a României, strălucit elabo
rată de dumneavoastră, să ne spo
rim eforturile pentru a contribui, 
prin munca și puterea noastră de 
creație, la înflorirea patriei, la în
tărirea independenței și suverani
tății sale, la afirmarea ei presti
gioasă printre națiunile lumii.

Analizele strălucite, profund știin
țifice pe care le faceți, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în legătură cu diferitele probleme 
și aspecte ale evoluției vieții in
ternaționale,*  concluziile pe care le 
desprindeți in legătură cu direcțiile 
in care trebuie acționat pentru salv
gardarea păcii, pentru întărirea 
colaborării și- încrederii intre state, 

găsesc un profund ecou în rîndul 
popoarelor, al forțelor înaintate de 
pretutindeni. Este, deopotrivă, una
nim recunoscută și apreciată excep
ționala activitate pe care o desfă- 
șurați pentru aplicarea fermă în via
ța internațională, în relațiile dintre 
state a principiilor democratice, da 
deplină egalitate în drepturi, res
pect al independenței și suverani
tății naționale, neamestec în trebu
rile interne și avantaj reciproc, de 
nerecurgere la forță și la amenin
țarea cu folosirea forței. Viața a 
confirmat și confirmă necontenit va
labilitatea acestor principii, faptul că 
ele constituie o condiție esențială a 
dezvoltării unor relații normale în
tre state, a evitării conflictelor și 
stărilor de încordare, a asigurării 
păcii in lume — se subliniază în 
telegrama BIROULUI MARII A- 
DUNARI naționale.

Cu prilejul celei de-a 44-a aniver
sări a revoluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă ^i anti
imperialistă din România, eveniment 
memorabil în istoria și destinele 
patriei — se spune în telegrama 
consiliului de conducere al MINIS
TERULUI JUSTIȚIEI — toți oame
nii muncii din sistemul justiției, ase
menea întregului popor, își îndreap
tă gindurile pline de respect și 
fierbinte recunoștință spre dumnea
voastră. Erou intre eroii neamului, 
strălucit gînditor revoluționar și pa
triot înflăcărat, ctitor de țară nouă, 
personalitate de frunte a lumii con
temporane.

Cu deosebită stimă și alese senti
mente de prețuire, respect și adin- 
că gratitudine, aducem, totodată, un 
profund omagiu tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu. 
remarcabil om politic, savant de 
prestigiu internațional, pentru con
tribuția deosebit de importantă la 
elaborarea și aplicarea în viață a 
planurilor de dezvoltare economico- 
socială a tării.

însuflețiți permanent de luminosul 
dumneavoastră exemplu de muncă 
și viață, mobilizați de Tezele din a- 
prilie, ce se constituie într-un amplu 
program călăuzitor al acțiunii revo
luționare, constructive, a celor ce 
muncesc de pe întreg cuprinsul pa
triei, toți lucrătorii din sistemul jus
tiției vă asigură de angajamentul lor 
ferm de a face totul pentru afirma
rea și întărirea legalității socialiste, 
a eticii și echității socialiste, pentru 
apărarea și consolidarea cuceririlor 
revoluționare ale poporului, a dreo- 
turilor și intereselor legitime ale 

- cetățenilor.

Galațiul, cu marile sale unități e- 
conomice din industrie și agricultu
ră, cu șantierele sale de investiții, 
cu instituțiile sale de cercetare și 
invățămint — cu tot ceea ce înseam
nă nou și durabil, in geografia con
temporană a patriei, omagiază, la 
ceas de sărbătoare, cu mindrie, cu 
infinită dragoste și recunoștință, pe 
marele său conducător, făuritorul 
noii istorii a României, exprimin- 
du-și cele mai alese sentimente de 
admirație și gratitudine față de 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, inspi
ratorul și făuritorul operei revolu
ționare de renaștere a României 
moderne, față de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
om politic și savant strălucit, care a 
conferit cercetării științifice româ
nești prestigiul unei unanime recu
noașteri internaționale — se subli
niază în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN GALAȚI AL P.C.R.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că bilanțul 
faptelor siderurgiștilor, navaliștilor, 
constructorilor, țăranilor cooperatori 
din județul Galați se ridică în acest 
an la un nivel superior, că acționăm 
cu fermitate și răspundere comunis
tă, cu dăruire și avînt revoluționar 
pentru înfăptuirea neabătută a sar
cinilor trasate de Congresul al XIII- 
lea și Conferința Națională ale parti
dului, in spiritul și pe baza magis
tralelor Teze din aprilie — progra
mul de muncă și luptă al întregului 
popor. Ne angajăm să vă urmăm 
neabătut pilda revoluționară, povața 
înțeleaptă, îndeplinind întocmai in
dicațiile, îndemnurile, orientările și 
sarcinile trasate de la tribuna ma
rilor foruri ale partidului și statu
lui, să facem totul pentru transpu
nerea exemplară in viață a politicii 
partidului, pentru progresul și pros
peritatea națiunii noastre socialiste.

Cu prilejul marii sărbători națio
nale de la 23 August, zi în care 
partidul și poporul nostru sărbăto
resc 44 de ani de la victoria revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă. toți 
oamenii muncii din MINISTERUL 
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE 

rȚovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai fost 
adresate, cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, un mare număr de 
mesaje și telegrame de felicitare din partea unor comitete municipale, 
orășenești și comunale de partid, organizații sindicale, de tineret și 
femei, altor organizații de masă și obștești, colective ale unor între
prinderi industriale, din domeniul construcțiilor și transporturilor, in
stitute de cercetare și proiectare, unități agricole de stat și coopera
tiste, uniuni de creație, instituții culturale, de artă, invățămint și presă, 
din sectorul ocrotirii sănătății, unități militare, activiști de partid și 
de stat, personalități ale vieții politice, cultural-științifice, oameni ai 
muncii din toate județele patriei, reprezentanți ai cultelor, precum și 
din partea lucrătorilor ambasadelor României in diferite țări ale lumii.

In cuprinsul mesajelor și telegramelor își găsesc o elocventă ex
presie sentimentele de aleasă dragoste și prețuire ale tuturor cetățe
nilor României socialiste față de conducătorul partidului și statului, 
profunda recunoștință ce i-o poartă pentru strălucita sa activitate con
sacrată, cu neasemuită pasiune revoluționară, progresului necontenit al 
patriei, dezvoltării ei multilaterale, în ritm accelerat, sporirii nivelu
lui de trai material și spiritual al intregului popor.

Semnatarii telegramelor reafirmă, asemenea intregului popor, de
plina adeziune la politica internă și externă a partidului și statului 
— Ia a cărei elaborare și înfăptuire tovarășului Nicolae Ceaușescu ii 
revine rolul hotăritor. determinant —, față de acțiunile, inițiativele și 
demersurile întreprinse de președintele României socialiste in direcția 
instaurării unui climat de pace și securitate, de înțelegere și largă 
colaborare intre toate națiunile lumii.

în mesaje si telegrame sint exprimate simțămintele de profund res
pect și deosebită prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu. eminent 
om politic, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contri
buția de mare însemnătate pe care o aduce la fundamentarea și trans
punerea in viață a planurilor și programelor de dezvoltare economico- 
socială a tării, pentru prodigioasa activitate consacrată înfloririi știin
ței, invățămintului și culturii românești.

Mesajele și telegramele reliefează angajamentul ferm a! oamenilor 
muncii de pe intreg cuprinsul patriei de a-și intensifica eforturile pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și pe intregul cincinal, 
de a acționa, strins uniți in jurul partidului, al secretarului său ge
nerai, pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, pentru ridicarea României pe cele mai 
inalte trepte de progres și civilizație.

vă adresează cele mai calde urări 
de sănătate și viață îndelungată, 
multă putere de muncă, pentru a 
conduce mai departe România so
cialistă spre noi culmi de progres 
și civilizație.

Puternic mobilizați de ideile și o- 
rientările cuprinse în magistralele 
Teze din aprilie 1988, de importan
tele sarcini pe care ni le-ați dat cu 
prilejul recentei ședințe a Comitetu
lui Politic Executiv, precum și de 
prețioasele indicații pe care le-am 
primit cu prilejul neobositelor 
dumneavoastră vizite și analize pe 
marile șantiere ale tării, construc
torii din unitățile Ministerului Con
strucțiilor Industriale se angajează 
să întimpine marea noastră sărbă
toare cu noi realizări in muncă pe 
măsura potențialului material și 
uman de care dispunem, contribuind 
astfel la transpunerea în viață a 
mărețelor programe adoptate de 
Congresul al XIII-lea si Conferin
ța Națională ale partidului.

Cu inimile pline de bucurie, de 
vibrante sentimente patriotice și 
nespusă dragoste, detașamentul pe
troliștilor țării vă adresează, cu pri
lejul aniversării a 44 de ani de la 
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și anti
imperialistă de la 23 August 1944, 
cele mai respectuoase felicitări, 
urările lor fierbinți de multă sănă
tate, putere de muncă, viață în
delungată și rodnică în fruntea parti
dului și statului, noi și strălucite 
succese în activitatea de construcție 
socialistă și comunistă din patria 
noastră — se arată în telegrama 
MINISTERULUI PETROLULUI.

Vă rugăm să primiți, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
profundele mulțumiri ale tuturor oa
menilor muncii din sectorul de petrol 
și gaze pentru grija permanentă, 
pentru îndrumarea și sprijinul deo
sebit pe care ni le acordați in vede
rea înfăptuirii importantelor sarcini 
care ne-au fost trasate de partid și 
popor. Vom răspunde prin fapte 
demne de tradițiile revoluționare ale 
petroliștilor și vom acționa cu toată 
fermitatea pentru a duce la îndepli
nire in mod exemplar hotăririle 
Congresului al XIII-lea și Conferin
ței Naționale ale Partidului Comu
nist Român.

în aceste zile, cind aniversăm 44 
de ani de la revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. prilej de înaltă vi
brație revoluționară, patriotică, de 
ugajțjtpă si entuziastă adeziune a co
muniștilor? a intregului popor la po
litica internă și, externă a partidului ? 
nostru comunist, căreia — de cind vă. 
aflați la conducerea partidului si sta
tului — i-ați dat o forță și strălucire 
fără precedent. cadrele didactice, 
studenții și cursanții ACADEMIEI 
DE STUDII SOCIAL-POLITICE DE 
PE LINGĂ C.C. AL P.C.R. vă adre
sează cele mai calde felicitări și 
urarea de deplină sănătate și feri
cire pentru a conduce mereu, cu 
aceeași clarviziune și cutezanță, 
spre noi și noi victorii, națiunea 
noastră socialistă.

în acest moment aniversar ne ex
primăm, totodată, via recunoștință 
fațâ_ de activitatea neobosită a to
varășei Elena Ceaușescu. eminent 
om politic și savant de largă recu
noaștere internațională, care și-a 
consacrat, cu înaltă competentă și 
spirit revoluționar, întreaga viață 
dezvoltării științei, culturii și învăță- 
mîntului. nobilelor teluri de moder
nizare structurală a societății socia
liste românești, promovării politicii 
de pace și colaborare a tării noastre.

Cu prilejul celei de-a 44-a ani
versări a victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă — piatră 
de hotar în multimilenara istorie a 
patriei noastre — CONSILIUL ZIA
RIȘTILOR DIN REPUBLICA SOCIA
LISTA ROMANIA, dind glas simță- 
mintelor ce animă pe toți lucrătorii 
din presa scrisă, de la radio și te
leviziune, vă aduc omagiul lor fier
binte și vă adresează, cu profund 
respect și deosebită stimă, cele mai 
alese urări de multă sănătate,, feri
cire și viață îndelungată, pentru bi
nele și fericirea poporului român, 
pentru înaintarea patriei pe noi trep
te de civilizație și progres.

în aceste momente solemne adu
cem, de asemenea, omagiul nostru 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. eminent om poli
tic și savant de largă recunoaștere 
internațională, pentru vasta și neo
bosita sa activitate dedicată pro
gresului multilateral al țării, dez
voltării științei, invățămintului și 
culturii românești, pentru sprijinul 
neprecupețit pe care îl acordă presei 
noastre comuniste.

I
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revoluționare
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Expunerea secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. din 29 aprilie 
subliniază cu putere necesitatea per
fecționării muncii de propagandă, 
astfel încît „activitatea politico-ideo- 
logicâ de formare a conștiinței revo
luționare a omului nou să se trans
forme. dacă se poate spune așa. in
tr-o adevărată forță motrice a înain
tării întregului nostru popor pe ca
lea socialismului și comunismului".

Asemenea tuturor sectoarelor vie
ții economico-sociale. și în condu
cerea activității politico-educative 
dispunem de structuri și organisme 
care răspund cerințelor noii etape de 
dezvoltare a patriei noastre ; impor
tant este acum să organizăm bine 
munca, să-i sporim eficienta, astfel 
încît contribuția activității politico- 
educative la îndeplinirea sarcinilor 
economico-sociale să fie tot mai 
mare.

Consiliile de educație politică și 
cultură socialistă constituie la nivelul 
comitetelor de partid din 
economice.
agricole de producție cadrul organi
zatoric care asigură coordonarea uni
tară a întregii activități politico- 
ideologice și cultural-educative des
fășurate în unitățile respective.

Intelegînd temeinic rolul impor
tant al acestor organisme în conju
garea eforturilor tuturor factorilor 
educaționali, în scopul folosirii ratio
nale și eficiente a bogatului poten
tial uman și material de care dispu
nem. comitetul municipal de partid 
urmărește în permanentă orientarea 
activității comitetului municipal de 
educație politică și cultură socialistă 
pentru cunoașterea și generalizarea 
experienței pozitive în acest dome
niu. în vederea perfecționării forme- 
lor și metodelor de dezvoltare a con
științei socialiste a oamenilor muncit

Problematica și sarcinile complexe 
ale activității politico-educative, mul
titudinea elementelor specifice unuia 
sau altuia din sectoarele de activi
tate ale municipiului, numărul 
mare de consilii de educație politică 
și cultură socialistă a căror activi
tate o coordonăm ne-au determinat 
să constituim la nivelul 
municipal șase colective 
problemele învătămîntului 
ideologic, munca politică 
activitatea de educare moral-juridică, 
activitatea de educare materialist- 
stiintifică, activitatea cultural-artis- 
tică. invătămîntul de stat — care cu
prind membri ai consiliului și alte 
cadre cu experiență în domeniile 
respective.

Aceste colective realizează anual, 
din însărcinarea comitetului munici
pal de partid, studii și analize pri
vind eficienta și calitatea acțiunilor 
organizate, propunînd măsuri concre
te de perfecționare a activității, a 
formelor și metodelor de muncă.

Astfel, colectivul pentru munca po
litică de masă a realizat în unități 
economice ale miinicipiului studiul 
„Forme și modalități de acțiune ale 
colectivelor de agitatori", prilej cu 
care s-a . reliefat experiența pozitivă 
în instruirea responsabililor acestor 
colective. în mobilizarea lor pentru 
popularizarea documentelor de 
partid, a sarcinilor economico-socia
le. Concomitent au fost evidențiate 
si unele carențe în activitatea lor, 
carențe care tin de lipsa de operati-

zăm vizite în unitățile economice. în 
ideea de a surprinde modul cum se 
desfășoară concret munca consiliilor 
de educație politică respective, să 
prezentăm diapozitive și filme cu as
pecte pozitive și negative surprinse 
în activitatea economică,

A devenit tradițională organizarea 
de către consiliul municipal de 
educație politică și cultură socialistă, 
în luna mai. a ciclului de ma
nifestări politico-educative și cultu- 
ral-artistice „Imnurile cetății", care 
își propune mobilizarea tuturor fac
torilor educaționali în desfășurarea 
unor acțiuni de un înalt nivel ca
litativ.

In acest an, avind în vedere sar
cinile deosebite rezultate din expu
nerea secretarului general al parti

Preocupări și experiențe în municipiul Ploiești
unitățile 

instituții. cooperative

consiliului 
— pentru 

poli ti co
de masă.

vitate în popularizarea unor sarcini 
concrete ale organizațiilor de partid, 
de eficienta, mai scăzută a activității 
unor colective în mobilizarea ope
rativă a oamenilor muncii la reali
zarea sarcinilor economico-sociale.

Colectivul consiliului municipal de 
educație'•politică și cultură socialistă 
care răspunde de activitatea de 
educare moral-juridică a realizat un 
studiu privind cauzele care au dus 
la destrămarea unor familii tinere — 
finalizat prin organizarea de acțiuni 
concrete în colectivele de tineri. în 
căminele de nefamiliști și unitățile 
de învățămînt. privind rolul familiei 
în societate, responsabilitatea înte
meierii unei familii pentru viața cu
plului si pentru creșterea 
tarea tinerei generații.

S-au mai realizat astfel 
Si studii privind eficienta 
lor muncitorești, rolul t_____  _
radioamplificare, cauzele fenomenu
lui de mediocritate în pregătirea ele
vilor ș.a.. rezultatele lor fiind discu
tate în consiliul de educație politică 
și cultură socialistă, stabilindu-se cu 
acest prilej măsuri pentru remedie
rea neajunsurilor constatate, măsuri 
prezentate spre aprobare comitetului 
municipal de partid.

Deosebit de eficiente s-au dovedit 
schimburile de experiență organizate 
cu președinții consiliilor de educație 
politică si cultură socialistă, cu res
ponsabilii stațiilor de radioamplifica
re. ai colectivelor de agitatori, 
în cadrul cărora obișnuim să reali-

sl dezvol-

de analize 
i initiative- 
statiilor de

dului din 29 aprilie, ciclul 
manifestări a fost structurat 
trei capitole : „Ploiești — vatră 
istorie a mișcării muncitoresti-revo- 
lutionare" vizînd educarea patriotică- 
revolutionară a oamenilor 
„Creativitate — eficientă — 
tivitate" cuprinzînd acțiuni 
pagandă tehnico-știintifică 
mobilizare la activitatea de moder
nizare a producției și a muncii ; 
„Totul pentru realizarea la timp și 
de calitate a sarcinilor economico- 
sociale" conținînd o suită de acțiuni 
în sprijinul producției.

Ciclul de acțiuni se încheie cu o 
manifestare complexă — „Cinstire 
muncii comuniste" — în cadrul că
reia sînt înmînate diplome fruntași
lor în întrecerea socialistă. în acțiu
nea de gospodărire și înfrumusețare 
a municipiului și este prezentat spec
tacolul : „Floarea prețuirii noastre", 
cu participarea celor mai bune for
mații cultural-artistice din muni
cipiu. Pe linia asigurării condițiilor 
optime pentru petrecerea timpului 
liber al colectivelor de oameni ai 
muncii, ne preocupăm ca, valorificând 
tradițiile existente, să oferim multi
ple posibilități ca oamenii să partici
pe în mod plăcut, recreativ, la ser
bări populare, manifestări artistice 
variate, consacrate diferitelor eveni
mente din viata lor și a colectivelor 
din care fac parte.

Cu toate eforturile pe care le de
punem în coordonarea și sporirea

de 
pe 
de

muncii ; 
produc
ție pro- 

și de

calității activităților educative, nu 
sîntem încă mulțumiți pe deplin de 
eficienta tuturor acțiunilor organiza
te. de modul în care reușim la ni
velul unor consilii de educație poli
tică și cultura socialistă din unitățile 
economice să asigurăm continuitate 
și eficienta acțiunilor.

Astfel, nu se acționează constant la 
nivelul tuturor comitetelor de partid 
pentru cunoașterea problemelor, pen
tru diferențierea actului educativ, 
ceea ce face ca uneori să nu fie 
atrași la activitatea politico-educati- 
vă cei predispuși să săvîrșească aba
teri de la disciplină, să creeze greu
tăți în bunul mers al procesului 
producție.

Consiliile de educație politică de 
la nivelul unităților economice 
reușesc să asigure întotdeauna efi
ciență. continuitate și calitate. în 
special acțiunilor organizate la ni
velul secțiilor, echipelor de lucru. 
Este clar că nu se pot rezolva pro
blemele complexe ale formării’omu
lui nou numai prin acțiuni organi
zate la nivel de întreprindere, oricît 
de bine ar fi gîndite și desfășurate 
acestea.

Se impune intensificarea acțiuni
lor pentru educarea cadrelor de 
conducere care trebuie să se afirme 
ca modele de comportament, modele 
de angajare în înfăptuirea sarcinilor. 
De ce să nu recunoaștem că unele 
din cadrele noastre de conducere, 
conducători ai locurilor de muncă, 
urmărind realizarea planului, uită să 
se mai preocupe de om, uită că de 
fapt el este elementul determinant 
și că fără influențarea lui eforturile 
pentru 
nizare

Iată 
rioada 
constituite la nivelul consiliului mu
nicipal de educație politică si cultură 
socialistă, care au primit responsabi
lități concrete pentru sprijinirea 
directă a activității în întreprinderi 
si instituții, să sporim calitatea și 
eficienta muncii efective la fiecare 
loc de producție. Vom urmări mai 
insistent ca sub conducerea comite
telor de partid să se perfecționeze 
activitatea consiliilor de educație po
litică si cultură socialistă din unită
țile economice, astfel încît să spo
rească aportul lor la coordonarea și 
conducerea întregii activități orga
nizate de factorii educaționali, de or
ganizațiile de masă și obștești.

de

nu

perfecționare, pentru moder- 
pot fi mai puțin rodnice, 
de ce ne propunem ca în pe- 
următOare prin colectivele

Liliana HUIAN
secretar al Comitetului municipal 
Ploiești a1 P.C.R,

Nu există cinematografie care să 
nu iși fi propus transfigurarea pro
gramatică a unor împrejurări defini
torii pentru, destinul națiunii respec
tive de-a lungul veacurilor. Puține 
sînt însă acelea care aspiră — în că- 
drul unei producții ce cultivă deopo
trivă diversitatea tematică șf proble-' 
matică și un larg evantai de modali
tăți stilistice cum este a noastră — 
să transfigureze pe peliculă, in filme 
de artă (alături de cele documen
tare), epopeea națională. O epopee cu 
numeroase capitole, care începe cu 
evocarea anilor legendari ăi înte
meierilor statale și continuă evocînd 
chipurile emblematice ale unor con
ducători. dar. mai aleș, revelatoare 
aspecte de eroism popular, marile 
tensiuni ale istoriei, momente defi
nitorii ale bătăliilor pentru supravie
țuirea noastră ca 
neam, pentru a- 
părarea suvera
nității și inde
pendenței națio
nale.

în cadrul aces
tei epopei în 
imagini, in care 
ficțiunea artisti
că aspiră a ex
prima esențe ale 
destinului po
porului român, 
aliindu-și direct, 
nu o dată, și e- 
locvența faptului 
consemnat în is
torie, în cronică, 
arhivă, ordine de 
război, comuni
cate etc., un ca
pitol substanțial (ca anvergură, dar 
și prin valoareă unor producții cine
matografice) este deținut de capito
lele ,ce evocă dialectica progresului 
istoric în veacul nostru : lupta comu
niștilor in ilegalitate, atitudinile și 
faptele lor în timpul celei de-a 
doua conflagrații mondiale, contribu
ția lor la pregătirea. în condițiile 
războiului, a evenimentelor de. la 23 
August 1944. Să ne amintim de „Va
lurile Dunării", „Procesul, alb", „La 
patru pași de infinit", de „Serata" 
și „Pe malul sting al Dunării albas
tre", ori de „Duios Anastasia trecea". 
In aceste filmed ca și în altele care 
le-au precedat sau urmat, se confi
gurează acțiuni menite să ducă la 
sabotarea mașinii de război germane, 
varii secvențe semnificative pentru 
împrejurările întoarcerii armelor îm
potriva Germaniei fasciste și pentru 
declanșarea revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialiste. Ziua de 23 August 
apare în filmele la care ne referim 
ca un hotăritor act revoluționar, ca 
un eveniment istoric crucial, de 
exemplară și profundă opțiune — ex
presie a voinței unor pături largi și 
diverse care au urmat chemarea 
Partidului Comunist Român, a cărui 
strategie și tactică a avut darul de 
a polariza aspirațiile țării. Refăcîn- 
du-se artistic „cronica" acelei epoci, 
sint aduse în atenție — în imagini 
de ficțiune hrănite, nu o dată, eloc
vent, de documente transfigurate im
presionant — împrejurări ale pregă-

tirii istoricei zile. In secvențe de 
mare plasticitate și rigoare artistică, 
dar și de vibrant patbs patriotic au 
evocat fapte de bravură în apărarea 
Bucureștiului („Porțile albastre ale 
orașului". „Pădurea de fagi"), marile 
desfășurări de energie, competență'și 
curaj din amfiteatrele unor bătălii 
dramatice avind ca țel forțarea unor 
zone și puncte strategice importante : 
(„Dincolo de brazi", „Pe aici nu se tre
ce", „Ultima frontieră a marții" etc.). 
Tot aici se' încadrează și ațele pelicu
le ce evocă condițiile in care au fost 
apărate posturi de radio importante 
(„Emisia continuă". „Păditrea de 
fagi"). Nu puține filme, cu deose
bite realizate in ultimele decenii, 
„vorbesc" despre tributul de singe 
plătit de ostașii noștri pentru elibe
rarea unor popoare vecine (de la

Pagini ale
unei mdrete

epopei
„Țunelul", „Am fost șaisprezece" la. 
„Cîntec în zori", „Noi, cei din linia 
întîi").

Istorică zi de August 23, recreată 
în datele ei semnificative, este evo
cată, totodată. în filmele noastre ca 
un fapt de conștiință, colectiv și in
dividual. expresie înaltă a unei con
cepții/ și. totodată, a unei, stări de 
suflet; dominate de sentimentul pa
triotismului și demnități — ca per
manente ale spiritualității românești. 
Memoria spectatorilor se dovedește 
puternică, aptă să „concureze", ca să 
spunem așa, memoria peliculei. în 
cazul unor filme cârd ne-au captivat 
prin tensiune si fond emoțional' — 
cum au fost „Atunci i-am condamnat 
pe toti la moarte". „Pe aici nu se 
trece", „Ziua «Z»“ și „Noi, cei din 
linia întîi". ori „Porțile albastre ale 
orașului" și cîteva secvențe din „Pu
terea si adevărul" — filme avind 
în dreptul scenariului numele unor 
scriitori precum Titus Popovici, 
Marin Preda ori loan Grigo- 
rescu. Realizarea filmelor consa
crate acestui act istoric poartă sem
nătura unor prestigioși regizori, pre
cum Sergiu Nicolaescu, Mircea Mu- 
reșan, Malvina Urșianu. Doru Năsta- 
se. De altfel.- tematica și problema
tica istoriei noastre recente a atras 
toate viratele de creatori, la nume 
precum cele amintite, adăugîndu-se 
regizori precum Al. Tatos, Dinu Tă- 
nase ș.a., din generația de mijloc, sau 
Cristina Nichituș-Mihăilescu. a cărei 
„Pădure de fagi" a echivalat cu un 
debut în filmul artistic de lung

Perfecționarea activității de conducere
(Urmare din pag. I)

voca disfuncții în dezvoltarea de an
samblu a societății. Pe de o parte, in 
plan teoretic se afirmă cerința de a 
studia temeinic legitățile dezvoltării 
pe trepte superioare a construcției 
socialiste, de a cunoaște interdepen
dențele între procesele de o 
mare diversitate care au loc 
nomie și în viața societății, 
de largă deschidere pe care 
in acest plan, 
lie este

tot mai 
în eco- 

Ideea 
o aduc, 

Tezele din apri- 
aceea că aplicarea pe 

scară largă a cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice, perfectionarea pe 
această bază a activității economice 
cuprind în mod necesar toate sec
toarele vieții sociale : organizarea 
producției și a muncii, domeniul eco- 
nomico-financiar. mecanismul demo
cratic de conducere. învățămîntul, 
pregătirea și perfectionarea cadrelor.

„Trebuie să mergem pină Ia capăt 
cu asigurarea perfecționării condu
cerii și planificării economico-socia
le, sublinia în acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să se înțeleagă 
că cele stabilite de conducerea parti
dului nu sint simple deziderate, pre
vederi pentru viitor sau teoretice. 
Ele trebuie să devină practica, reali
tatea întregii vieți de zi cu zi in

conducerea și planificarea economi- 
co-socială“.

Conducerea societății în condițiile 
noii etape a revoluției tehnico-știin- 
țifice presupune, o dată cu încorpo
rarea în actul conducerii poli
tice a celor mai noi cuceriri ale 
cunoașterii contemporane, preocu
parea constantă pentru ridicarea 
pregătirii profesionale la nivelul 
cerințelor actuale. In acest cadru, 
imperativul întăririi spiritului de 
răspundere în activitatea cadrelor de 
conducere, respectarea cu strictețe a 
legilor țării presupun în mod ne
cesar manifestarea — activă, eficien
tă, și nu doar declarativă — a spiri
tului critic și autocritic față de stă
rile de lucruri negative, față de tot 
ce este vechi și nu mai corespunde 
actualei etape de dezvoltare. în 
expunerea prezentată la sfîrșitul 
lunii iunie la Consfătuirea de lucru 
pe probleme ale activității organiza
torice, ideologice și politico-educative, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu eviden
ția încă o dată că in perfecționarea 
procesului de conducere un rol 
hotăritor îl au cadrele, oamenii, care 
decid pină la urmă succesul ac
tivității intr-un domeniu sau altul. 
Este necesar,
secretarul general 
fie perfecționată

arăta în acest sens 
al partidului, să 
și îmbunătățită

activitatea de formare și promovare 
a cadrelor, de ridicare a pregătirii 
profesionale, științifice și politice a 
cadrelor de conducere din toate sec
toarele. Acest imperativ pornește 
de la adevărul confirmat de întreaga 
experiență, de practica socială, po
trivit căruia rămînerea în urmă în 
înțelegerea proceselor sociale dina
mice care au loc în lumea contem
porană, a impactului științei asupra 
vieții societății poate duce în planul 
teoriei Ia absolutizarea unor scheme 
de mult depășite, iar în planul ne
mijlocit practic al conducerii proce
selor economice și sociale, ea poate 
avea urmări negative 
directe.

Iată de ce opțiunea 
dezvoltarea intensivă este 
mod organic în concepția partidului 
nostru cu preocuparea consecventă 
pentru înnoirea continuă a formelor 
de conducere, în pas cu progresul de 
ansamblu al societății, pentru înlătu
rarea a ceea ce este vechi și promo
varea noului în toate domeniile de 
activitate, pornind permanent de la 
concepția revoluționară despre lume, 
de la adevărurile și principiile gene
rale ale socialismului științific, 
la cele mai recente cuceriri ale 
inței, ale cunoașterii umane în 
neral.

mult mai

trecerii la 
asociată în

de 
ști- 
ge-

(Urmare din pag. I)
investigații, a demarat de 
la necesitatea implementă
rii unui manipulator — 
primul robot — mai simplu 
conceput de catedra de 
teoria mecanismelor și ma
șinilor de la Institutul po
litehnic București — și, 
deci, de la necesitatea 
realizării unei instalații 
capabile să permită o po
ziționare judicioasă a axe
lor înainte de preluare de 
către manipulator. Absol
vent al facultăților de me
canică agricolă și de ciber
netică, tînărul inginer Gh. 
Ciontu vede o strinsă co
relație între mecanică și 
cibernetică. Domeniu căruia 
i s-a dedicat cu pasiune, 
ajutat și de colectivul spe
cializat în implementarea 
de roboți industriali. De 
unde setea de investigare, 
pasiunea pentru autodepă
șire ? „Din orgoliu profe
sional luat în sensul lui 
bun, spune simplu. Din 
dorința de a mă im
plica total în perfec
ționarea calității produse
lor". Numai implicare ? — 
gindim noi. Credem că și 
din dorința de a devansa 
timpul. De care devansare, 
interlocutorul nostru e pre
ocupat. Și tema de doctorat 
e o dovadă : „Mîini de 
roboți cu capacitate senzo
rială". Va reuși să imprime 
roboților. în viitor, 
de însușiri ? 
Speră, 
venim 
căreia 
zece,
execuție și alte numeroase 
ale colegilor săi : „Fără 
sprijinul ing.-șef Mihai 
Dogaru, specialist în pre
gătirea fabricației, spirit 
selectiv, de rar discernă- 
mînt, care nu merge pe 
ideea «faci cum crezi», ci 
«faci cum trebuie», inven
țiile multora dintre noi ar 
fi rămas niște deziderate 
frumoase — mărturisește. 
La care aș adăuga contri
buția directorului general, 
ing. Nedelcu Cioclanu. in
teresat profund de căutările 
noastre. Mai mult, oamenii

de concepție, fără sprijinul 
oamenilor de producție, 
nu-și pot realiza ideile. 
Pentru că ele, ideile, sînt 
una pe hîrtia de calc și alta 
transpuse în mașina via
bilă".

Și, pentru că veni vorba 
de mașini, iată o altă in
venție. denumită „Mașina 
de îndoit țevi". Simplă în 
aparență. Dar foarte com
plexă în alcătuirea ei. Pen
tru că lucrează în ciclu 
automat și este programa
bilă in funcție de dimensiu
nile și profilul spațial al

vențiile noastre plecăm de 
la date pe care ni le im
pune producția. Deci avem 
de realizat o serie de piese 
și utilaje. Problema e cum 
să facem aceste piese ca 
omul să fie transformat în 

operator sau supraveghetor, 
și nu in cărăuș

Menționăm că la nivelul 
întreprinderii există un co
lectiv de concepție cu un 
efectiv de peste 300 ingi
neri, tehnicieni, desenatori, 
structurat în mai multe 
ateliere și colective de pro
iectare și organizare. Și, de

NOUL CA STARE
DE SPIRIT

astfel 
E optimist ! 

Pină atunci, să re
ia invenția inițială, 
i se adaugă alte 
în diferite faze de

piesei în curs de realizare. 
Or, pină la materializarea 
acestei mașini nu era un 
lucru ușor îndoirea țevilor 
manual. Ca să nu mai vor
bim de precizia scăzută a 
pieselor. Realizată de ingi
ner Ștefan Oprea, șeful ate
lierului de proiectare-auto- 
utilare și mecanizare, 
preună cu 
Viorel Popescu 
torul sistemului 
dă al mașinii 
autorul multor 
comandă a numeroase ma
șini brevetate sau în curs 
de brevetare), invenția, 
dincolo de eficienta econo
mică (peste 300 000 lei 
anual, valoare similară cu 
a celei pomenite initial), 
este un sprijin nemijlocit 
al omului, il eliberează de 
efort fizic, oferindu-i timp 
de gîndire. de creație. O 
precizare se impune : ma
joritatea invențiilor specia
liștilor de la „Semănătoa
rea" au avut în vedere, de 
fiecare dată, factorul om, 
condițiile de muncă ale 
muncitorilor. Mai concret, 
dună cum ne mărturisea 
ing. Gh. Ciontu : „In in-

im- 
subinginer 
— realiza- 
de coman- 
(de altfel, 

sisteme de

pildă. atelierul de celule 
flexibile, în care se regă
sesc mașini cu comandă 
numerică deservite de 
roboti industriali, nu este 
altceva decît rezultatul gîn- 
dirii și transpunerea aces
teia în practică de colecti
vele de specialiști ai între
prinderii. O invenție de 
dată mai recentă este 
„Procedeul pentru realiza
rea electrozilor destinați 
sudurii în puncte și linii", 
a cărei eficiență economică 
atinge, anual, milionul de 
lei. A fost concepută de in
ginerii Octavian Pintea și 
Serghei Petrovici. Cuprul, 
care se importa, este înlo
cuit cu un material care, 
printr-un tratament specia
lizat de durificare, ajunge 
la performante notabile. 
Performante demonstrate și 
verificate in atelierul de 
autoutilări condus de ingi
ner Bogdan Gheorghiu. 
„In producție nu poți livra 
eșecuri" — ne spunea aces
ta. Un adevăr axiomatic. 
Aici. în acest atelier, au 
trecut prin focul de probă 
și mecanismele de preali- 
mentare cu axe grele a

celulei flexibile, și robotul 
de vopsire MERO 6, 
și mașina automată de 
ascuțit lame. al cărei 
autor este șeful acestui 
atelier. Deci aici, în 
acest atelier, creația capătă 
viață. „Cu ajutorul unor 
muncitori sculeri-matriteri 
ca Andrei Bubu, sufletul 
atelierului" — și-a conti
nuat gîndul inginerul — ca 
Nicolae Florea sau ca „de 
neînlocuitul și neastîmpă- 
ratul" Oprișan Tihan, ca 
Popa Liviu. Iancu Ilie, 
subinginer Viorel Popescu, 
toți oameni de idei, de 
înaltă profesionalitate, firi 
iscoditoare, se materiali
zează o complexitate de lu
crări Cu sisteme de acțio
nare automată, utilaje cu 
cinematică complexă, pro
duse unicat, cu ajutorul 
cărora combinele de la 
„Semănătoarea" cîștigă te
ren în marea cursă a cali
tății și competitivității. Ș1 
mințile acestor temerari, 
metaforizînd/ inginerul 
Gheorghiu le dorea xero
xate... Pentru ca eșecul să 
rămînă un cuvînt de dic
ționar. Și totuși, dacă exis
tă cîteodată un eșec, totul 
se reia de la capăt pentru 
că, zicea același inginer, 
„o dată investiți bani și po
tențial uman, nu se poate 
să nu dai de capăt propri
ilor căutări". Și zicea „pro
prii", referindu-se la cău
tările tuturor inventatori
lor și inovatorilor de-aici. 
Și capătul e întotdeauna 
finalizarea altor și 
proiecte, din orgoliu 
fesional de înaltă 
tate, din pasiunea 
tru tehnică de vîrf. 
dorința fiecăruia de 
împlini armonios ca oameni 
ai acestui timp de ample 
înfăptuiri în toate compar
timentele societății. Dorin
ță și voință nestrămutate 
de a fortifica mereu tinere
țea uzinei lor. reia’.sînri-o. 
cu fiecare nouă realizare a 
întregului colectiv muncito
resc de aici în spațiul tre
pidantei competiții pentru 
promovarea noului, a mo
dernului.

altor 
pro- 
cali- 
pen- 

din 
a se

Foto : S. CristianOre de reconfortam in binecunoscutul parc bucureștean „Herăstrău

metraj. Și lista ar trebui lărgită cu 
un lung șir de nume de realizatori 
de diverse profiluri și îndeosebi de 
actori: de la Mjrcea Albulescu, Silviu 
Stănculescu, Gh. Cozorici, George 
Constantin. Ion Caramitru. George 
Motoi. lori Dichiseanu ș.a. la tinerii 
Florin Anton și George Alexandru.

Calitățile de amplu, viguros tablou 
social-politic, specificul și obiectivi
tatea filmului de război și acțiune 
se imbină în cele mai bune din rea
lizările noastre cinematografice cu 
virtuți deosebite în direcția adîncirii 
psihologiilor umane (sub semnul mo
tivațiilor opțiunii) și realizării, pe 
fundalul de frescă istorică, a unei 
impresionabile fresce morale, carac
teristice poporului nostru.

O dată cu dăruirea luptătorilor co
muniști. a șoldatilor și ofițerilor ar

matei române, 
______ unele din aceste 

creații cinemato
grafice pun in 
lumină compor
tamentul exem
plar al unor oa
meni simpli, so
licitați în chip 
neașteptat. im
plicați în istorie. 
Bărbați, femei și 
chiar adolescenți 
se definesc și se 
dovedesc — prin 
manifestările lor 
de curaj, dra
goste față de pă- 
mîntul natal (ce 
apar astfel ca 
trăsături ineren
te condiției lor 

umane), la o mare înălțime. Este 
vorba de acele realități traduse 
epico-dramatic și apoi filmic prin 
nenumărate secvențe în care oameni 
simpli găzduiesc, îngrijesc ilegaliști, 
ostași răniți, fac ei înșiși variate 
servicii pentru îndeplinirea unei mi
siuni politice sau militare, pun 
mina pe arme, riscîndu-și și pierzîn- 
du-și viața. în mare măsură, intere- 
sul unor filme ca „Emisia continuă" 
sau ;,Noi, cei din linia întîi" stă 
în relevarea descătușării acestei ne
bănuite potențialități. în evidențierea 
resurselor de autodepășire umană 
hrănite din sentimentul datoriei față 
de patrie .și popor. Aceasta este și 
una din ternele din „Emisia continuă" 
(film gîndiit și ea o recreare artisti
că a unei acțiuni militare, a unei în
fruntări armate). Printre cele mai in- 
citanțe dimensiuni ale filmului rămî- 
ne, fără îndoială, chipul acelui Radu 
Ghergina. băiat de la tară, plecat pe 
front de pe băncile facultății de 
istorie ; acel sublocotenent a cărui 
privire împăienjenită de vertijele 
bolii și amintirea bombardamentu
lui ce i-a ucis iubita se limpezește 
deodată în fata misiunii, acel tînăr 
amenințat cu moartea de schija rătă
cită lingă inimă, care — refuzînd să 
măi pîndească loteria destinului — 
preia comanda și, dînd dovadă de 
geniu militar. își asumă sacrificiul 
suprem, făcind istorie, o istorie în 
care crede. Aceasta este — ca să ne 
referim doar la două din ultimele 
noastre creații cinematografice — și 
tema „Pădurii de fagi" (scenariul : 
Francisc Munteanu), peliculă ai cărei 
protagoniști sînt comuniști ce stabi
lesc legături si acțiuni comune cu ca
drele armatei, pregătind actul de la 
23 August, soldați, tehnicieni, trans- 
misioniști etc., dar în primul rînd un 
grup de fete: telefonistele detașate în 
zona Tîncăbeștiului pentru a face să 
funcționeze o centrală de transmisie 
și, mai ales, pentru a emite la „ora 
H", către armată, comunicatele nece
sitate de declanșarea insurecției.

Evocînd orori ale celui de-al II-lea 
război mondial, pericolele ce ame
nințau civilizația și spiritualitatea 
umană, fixînd momente importante 
ale eroismului românesc în lupta 
pentru libertate și pentru apărarea 
marilor valori ale umanității, afir- 
mîrid Adevăruri tulburătoare, desci
frând și cristalizînd semnificații isto
rice și etice — filmele luptei antihi
tleriste. filmele revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă se constituie în- 
tr-uri capitol major al filmografiei 
naționale, exemplul celor mai inspi
rate și emoționante chemind la noi 
realizări artistice de anvergură.

Natalia STANCU

Intr-un articol din 
14 003 de anul trecut 
blema aprovizionării 
turale a populației, 
între 
punctelor de desfacere cu sucuri 
continuă să fie nesatisfăcătoare. Și 
iată că după un an de la pu
blicarea articolului se constată că 
în Capitală, ca și în multe județe, 
revirimentul așteptat și necesar în 
producția și desfacerea sucurilor este 
încă departe de a corespunde ce
rințelor. Este adevărat, pe baza a- 
plicării Programului privind dezvol
tarea producției de sucuri și răco
ritoare pe perioada 1986—1990, încă 
de la începutul actualului cincinal 
au fost întreprinse un șir de măsuri 
pentru creșterea capacităților de 
producție, a livrărilor pentru fondul 
pieței. Programul prevede astfel că 
de la o producție de 6 milioane 
hectolitri, cît era în anul 1985, se va 
ajunge la 15 milioane hectolitri în 
1990. Ceea ce se cuvine subliniat 
este faptul că, față de anii trecuti, 
cantitățile de sucuri și băuturi ră
coritoare sint mult mai mari, în
deosebi la siropuri și concentrate 
produse de industria alimentară, o 
parte dintre acestea, ambalate în 
sticle, fiind livrate pentru consum 
la domiciliu. Din datele furnizate 
de direcția de resort din Ministerul 
Cbmerțului Interior rezultă că numai 
în primul semestru din acest an 
s-au livrat unităților de desfacere cu 
64 000 hi sucuri și băuturi răcoritoa
re mai mult față de perioada co
respunzătoare a anului trecut. Cer
cetătorii din institutele de profil 
și laboratoarele specializate au ela
borat peste 50 de sortimente de
sucuri naturale și răcoritoare.

GRAFICE RESPECTATE PAR
ȚIAL ȘI SORTIMENTE RESTRlN- 
SE. în Capitală, graficele de livrare 
zilnică pe luna august au fost su
plimentate la 1,5 milioane sticle 
de sucuri (față de 1.3 milioane în 
iulie) ; s-au stabilit grafice orare pe 
furnizori pentru mijloacele de trans
port ; reprezentanți ai consiliilor 
populare ale sectoarelor se află în 
unitățile furnizoare, urmărind ca 
întreaga producție de sucuri să fie 
livrată în aceeași zi unităților de 
desfacere. Evident, măsuri bineve
nite. Totuși, livrările nu se situează 
la nivelul graficelor, iar sortimen
tele oferite sînt încă restrînse. In 
unitățile de desfacere situate pe 
mari artere de circulație — Calea 
Grivlței, Ștefan cel Mare, bd. Repu
blicii. ca și în zone și piețe aglome
rate — Gara de Nord, piețele Obor, 
Crîngași etc., sortimentele oferite 
sînt cam aceleași : apă tonică, lămîi- 
tă sau quik. Unele sucuri apreciate, 
cum sînt .brifcorul. citronul. Codruț, 
Mirela. apar sporadic și dispar re
pede. De ce? Pentru că înseși ma
teriile prime din care se fabrică 
sînt asigurate în cantități mult prea 
mici pentru a satisface

altele, că

„Scînteia" nr. 
se aborda pro- 
cu sucuri na- 
Se semnala, 

aprovizionarea

cerințele

consumatorilor de sucuri. Soluții ? 
Mai multe. Una, foarte operativă 
pentru a pune la dispoziția cetățe
nilor un sortiment de sucuri natu
rale realizat și realizabil în cantități 
industriale. Ne referim, de pildă, la 
unul dintre sucurile naturale vita
minice cu certe însușiri nutritive și 
gustative : sucul de tomate. Acest 
produs se află în mai toate maga
zinele alimentare „la cald", dar nu 
l-am întîlnit. in nici una dintre uni
tățile de alimentație publică vizitate. 
Și nu poate fi vorba de o simplă 
întîmplare. Pentru că iată ce arată 
datele pe primul semestru din acest 
an: din volumul total de sucuri na
turale și răcoritoare desfăcute în 
unitățile de alimentație publică. din

Capitală, ponderea sucului de toma
te este de numai 3 (trei) la sută. 
Ce-i drept. în restaurante de primă 
categorie sucul de tomate rece și 
gustos poate fi savurat. Dar de ce 
lipsește din celelalte unități de 
desfacere, aflate mai la îndemîna 
cetățeanului ? Am încercat să des
cifrăm 
cronice. _____ . _ ___
mal oa pe de o parte să fie in
vocată 
iar pe de altă parte să fie ignorat 
unul dintre produsele cu valoare 
nutritivă atestată. Insistînd să cla
rificăm această situație, aflăm că 
sucul de tomate este contractat nu
mai de către întreprinderile comer
țului cu ridicata — I.C.R.A., în timp 
ce întreprinderile de alimentație pu
blică îl ignoră.

MAI MULTĂ PREOCUPARE 
PENTRU ASIGURAREA MATERII
LOR PRIME DE BAZĂ. Pentru a 
produce mai multe sucuri natura
le vitamlnice și răcoritoare este ne
cesară, înainte de toate, creșterea 
cantităților de materii prime din 
care se produc acestea. Și este, în- 
tr-adevăr, posibil ca o parte mai 
mare din bogăția de produse ale 
grădinilor și livezilor, dar și din 
producția de struguri să capete a- 
ceastă destinație. Dintre materiile 
prime de bază pentru producția de 
sucuri și răcoritoare au pondere 
mustul de struguri, sucul de mere 
și sucul de tomate. Cele mai mari 
disponibilități prezintă ' .mustul de 
struguri, datorită prelucrării les-

cauzele acestei situații ana- 
Pentru că nu este nor-

puținătatea sortimentelor,

nicioase, ca și pretabilitătii la cupa- 
jare cu alte sucuri naturale, dînd 
cele mai apreciate sortimente : Fru- 
cola, Flores, Vitls. cît și o gamă 
largă de concentrate cu aromă de 
lămîie, de sîmburi de caise, cu aro
mă de muscat sau de zmeură etc. 
Producția de concentrat de must cu 
această destinație a ajuns la patru 
mii tone pe an. Dar pentru reali
zarea prevederilor programului șînt 
necesare cel puțin zece mii tone. 
După cum aflăm la trustul de spe
cialitate. anul trecut nu ș-a livrat 
mai mult pentru că strugurii des
tinați băuturilor alcoolice au incă 
prioritate. Or, este absolut necb- 
șar să fie repartizate cantități 
sporite de must de struguri de-

Promisiuni
neonorate
cantat. Și asta de la bun început, 
încă din perioada culesului strugu
rilor, procesul de concentrare a 
mustului destinat producerii sucu
rilor realizîndu-se în instalații exis
tente, fără nici un fel de investiții 
suplimentare. Desigur, este nevoie 
ca specialiștii să stabilească supra
fețele de viță de vie și soiurile de 
struguri pretabile, pentru producția 
de vin sau pentru aceea de sucuri 
naturale. Calculele de eficiență eco
nomică arată că transformarea unor 
cantități mult mai mari de struguri 
în must concentrat pentru sucuri 
naturale vitaminice (în loc de 
băuturi alcoolice) este rentabilă și 
incomparabil mai profitabilă, puțind 
intra in consumul oamenilor de orice 
vîrstă, în primul rînd al copiilor și 
tinerilor. Desigur, factorii de răs
pundere trebuie să conlucreze pen
tru planificarea și schimbarea des
tinației unei părți mai mari din re
colta de struguri, asigurînd astfel 
una dintre materiile prime de bază 
pentru producția de sucuri naturale.

Dar gama sucurilor naturale vi
taminice poate fi mult sporită și 
pe alte cgi. După cum relata ingi
nerul Gheorghe Vîlceanu. director 
în Trustul de conserve și sucuri ră- 
■cpritoare, mai multe întreprinderi 
pentru prelucrarea și industrializa
rea legumelor și fructelor — 
I.P.I.L.F., între care cele din Cala
fat. Chiajna, Suceava, Băiculești, și 
altele, au reușit să obțină sucuri .de 
morcovi, sfeclă' roșie, țelină și alte 
răîlăcinoase cu; însușiri nutritive su-

perioare, cu gust, aromă și culoare 
îmbietoare, din materii prime ce se 
pot produce în mari cantități. La 
I.P.Î.L.F. Chiajna se obțin sucuri 
cupajate și conserve pentru copii 
pe. bază de rețete aprobate de către 
organele sanitare de resort. Sînt 
reușite, dar cîrid vor fi generaliza
te, cîrid vor ajunge in unitățile de 
desfacere ?

CIND VOR FI PUSE IN FUNC
ȚIUNE NOILE CAPACITĂȚI DE 
PRODUCȚIE ? înfăptuirea progra- 
frtului de producție la sucuri și 
băuturi răcoritoare este condiționa
tă., de asemenea, în mare măsură de 
punerea în funcțiune a noilor capa
cități prevăzute Ia Fălticeni, Rîu- 
reni-Vîlcea, Văleni de Munte. Baia 
Mare și altele. Deși o serie de com
ponente ale liniilor de îmbuteliere 
au fost contractate (cu termene de 
livrare incă în 1987). acestea nu au 
fost asigurate nici pînă acum. Din a- 
ceastă cauză nu pot fi puse in func
țiune 37 linii de îmbuteliere cu o capa
citate de zeci de milioane de litri 
sucuri, De asemenea, se mențin 
restanțele la livrarea unui număr 
de opt linii pentru producerea sucu
rilor concentrate de fructe. Cele mai 
mari restanțe se înregistrează la 
întreprinderea „Metalul roșu" din 
Cluj-Napoca, din cadrul Ministeru
lui Industriei Electrotehnice, care 
nu a livrat 27 linii de îmbuteliere, 
fiecare cu o capacitate de 1 500 sti
cle pe oră, și întreprinderea „Teh- 
nofrig" din aceeași localitate, apar- 
ținînd Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, care întirzie 
livrarea a trei linii de îmbuteliere de 
mare capacitate — 4,400 sticle pe oră. 
între furnizorii restanțieri la utila
je se numără și întreprinderea de 
utilaj alimentar Slatina, care nu a 
livrat șase linii de sucuri și necta- 
rurl pasteurizate- Este evidentă ne
cesitatea unui efort concertat pen
tru lichidarea grabnică a întîrzieri- 
lor semnalate, astfel încît toate 
capacitățile prevăzute să poată fi 
puse în funcțiune în cel mai scurt 
timp.

Concomitent cU rezolvarea unor 
probleme de mai largă perspectivă 
in domeniul producerii si desface
rii. este nevoie să se acționeze opera
tiv pentru a se asigura cantitățile Si 
sortimentele de sucuri; naturale nece
sare satisfacerii mai operative a 
cerințelor de consum ale cetățeni
lor. Faptul că unități din cadrul mai 
multor ministere poartă răspunderi 
în acest sens este de natură să con
tribuie la îmbunătățirea aprovizio
nării, a diversității și calității pro
ducției, dar aceasta implică o coor
donare unitară a întregii activități 
— de la construcția noilor capacități 
la producția însăși și a desfacerii 
produselor. Iar sarcina aceasta re
vine trustului de specialitate din 
Ministerul Industriei Alimentare.

C. BORDEIANU
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CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei eliberării țării dumneavoastră, doresc să Vă 
adresez dumneavoastră personal, guvernului și poporului Repu
blicii Socialiste România, felicitările mele cele mai sincere și cele 
mai bune urări. îmi exprim, de asemenea, speranța că atașamentul 
ferm al statelor membre la scopurile și principiile Cartei Națiu
nilor Unite va permite promovarea păcii și dreptății, în interesul 
tuturor națiunilor lumii.

Vă rog să primiți asigurările celei mai înalte considerații.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

JAVIER PEREZ DE CUELLAR
Secretar general 

al Organizației Națiunilor Unite

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu profundă bucurie, poporul mozambican se alătură eroicului 
popor român cu prilejul sărbătoririi celei de-a 44-a aniversări a 
revoluției de eliberare a României — Ziua națională a Republicii 
Socialiste România.

Pentru acest eveniment istoric de la 23 August 1944, adresez, în 
numele poporului mozambican, al Partidului FRELIMO, al guver
nului Republicii Populare Mozambic și in numele meu personal, 
poporului român frate, Partidului Comunist Român. Guvernului și 
dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai vii 
și călduroase salutări.

Acum, ca și în trecut, admirăm angajamentul plin de abnegație 
și fermitate al poporului român care, condus de partidul său comu
nist, înalță patria sa liberă și suverană ca stat socialist avansat.

Folosesc această ocazie pentru a exprima dorința noastră de a 
vedea excelentele relații de prietenie, solidaritate militantă și de 
cooperare existente între popoarele, partidele și statele noastre, tot 
mai consolidate și dezvoltate, in interesul cauzei păcii, progresului 
și securității în lume.

Doresc, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acceptați sincerele 
urări de prosperitate și de succes adresate de poporul mozambican 
poporului frate român, precum și "urări de sănătate și viață lungă 
— dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Cu multă stimă și considerație,

JOAQUIM ALBERTO CHISSANO
Președintele Partidului Frontul de Eliberare 

din Mozambic (FRELIMO), 
Președintele Republicii Populare Mozambic

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România, am deosebita plăcere să vă transmit, în numele poporului 
și al Consiliului de Stat al Republicii .Socialiste a Uniunii Birmane, 
felicitări prietenești și cele mai bune urări de multă fericire perso
nală, de continuu progres și prosperitate pentru poporul Republicii 
Socialiste România.

MAUNG MAUNG
Președintele Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Regatului Hașemit al Iordaniei 
dumneavoastră și poporului român 
cele mai bune urări cu ocazia Zilei

mi se 
feliei-, 
națio-

Poporul și Guvernul 
alătură în a vă adresa 
țările noastre sincere și 
nale a României.

Vă doresc sănătate în continuare, iar poporului româri progres 
și prosperitate pe mai departe.

HUSSEIN I
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea Zilei de 23 August, ziua eliberării marii și frumoa
sei dumneavoastră țâri, îmi oferă ocazia fericită de a vă adresa, 
în numele poporului și al guvernului centrafrican, precum șl în nu
mele meu personal, viile și călduroasele mele felicitări." îmi exprim 
convingerea că relațiile de prietenie și de colaborare care există 
între țările noastre șe vor consolida potrivit hotărîrii noastre co
mune și vor cunoaște un viitor strălucit.

Cu foarte înaltă și prietenească considerație.

General de armată ANDRE KOLINGBA
Președintele Republicii Centrafricane,

' Șef al statului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea sărbătorii naționale a țării dumneavoastră îmi oferă 
plăcuta ocazie de a vă adresa, în numele poporului mauritanian, al 
Comitetului Militar de Salvare Națională, al guvernului, precum și 
al meu personal, calde felicitări. împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate po
porului și guvernului român.

Cu cea mai înaltă considerație,

Colonel MAAOUYA OULD SID'AHMED TAYA
Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, 

Șef al statului Republica Islamică Mauritania

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Sărbătorirea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă plă

cutul prilej de a vă adresa, în numele poporului gabonez. al partidu
lui și guvernului său, cele mai vii și calde felicitări, împreună cu 
urările mele fierbinți de fericire personală, de prosperitate po
porului român.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie și cooperare care există 
Intre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, în interesul reci
proc al popoarelor noastre.

Cu cea mai înaltă considerație.

EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
îmi este foarte plăcut să vă transmit, în numele poporului și guver
nului Republicii Dominicane și al meu personal, cele mai cordiale 
felicitări, împreună cu urările pe care le adresez pentru sănătatea 
dumneavoastră și bunăstarea generală a poporului român.

JOAQUIN BALAGUER
Președintele Republicii Dominicane

Sărbătorirea de către, poporul român prieten a celei de-a 44-a 
aniversări a eliberării sale de sub jugul fascist îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă transmite dumneavoastră, și, prin dumneavoastră, 
eroicului Partid Comunist Român, mult stimatului dumneavoastră 
guvern și popor român prieten cele mai calde felicitări și cele mai 
sincere urări de bine, în numele poporului nostru arab palestinian, 
al Comitetului Executiv al Organizației ' 
nei, precum și al meu personal.

Folosesc această ocazie pentru a vă exprima dumneavoastră, 
dragă tovarășe și prieten, înalta noastră . * " - ....
de prietenie și colaborare militantă existente între popoarele noas
tre, între eroicul dumneavoastră partid și revoluția palestiniană. în
tre stimatul dumneavoastră guvern și Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei. îmi exprim, totodată, deosebita apreciere față de rapor
turile de trainică prietenie și de conlucrare constructivă existente 
între noi pe o bază tovărășească și militantă, asigurîndu-vă, in 
același timp, de dorința noastră fermă de a menține și întări aceste 
legături, punîndu-le în slujba realizării scopurilor și intereselor 
popoarelor noastre prietene, a înfăptuirii unei păci juste în zona 
noastră și în întreaga lume.

Doresc să vă exprim, de asemenea, stimate tovarășe și prieten, 
Înalta noastră apreciere pentru pozițiile de sprijin principial și 
consecvent adoptate de România, de dumneavoastră, de partidul, 
guvernul și poporul român față de lupta dreaptă a poporului nos
tru pentru eliberarea teritoriului său de sub ocupația sionistă- 
rasistă, pentru redobândirea și exercitarea drepturiloi sale națio
nale, inalienabile, inclusiv a dreptului său la reîntoarcere, Ia auto
determinare și la constituirea unui stat palestinian, independent 
pe pămîntul său național.

Sărbătorind ziua eliberării sale naționale, poporul român prie
ten evocă cu îndreptățită mîndrie luptă perseverentă și plină d« 
curaj dusă de masele populare sub conducerea Partidului Comu
nist Român, luptă încununată de asigurarea independenței Româ
niei și eliberarea ei de sub jugul ocupației naziste. Poporul român 
își exprimă, totbdată, cu această ocazie, admirația și profunda ade
ziune față de conducerea dumneavoastră înțeleaptă. căreia ii revine 
meritul de a fi pus, în anii independenței, bazele solide pentru 
edificarea statului dumneavoastră socialist și de a fi înfăptuit mă
rețe realizări în toate domeniile, pe plan economic, social, politic, 
științific.

Felicitîndu-vă, tovarășe președinte, cu ocazia sărbătorii națio
nale a țării dumneavoastră, vă dorim multă sănătate și fericire, iar 
poporului român prieten progres și prosperitate sub înțeleaptă și 
curajoasa dumneavoastră conducere.

Revoluție pînă la victorie.
Cu

pentru Eliberarea Palesti-

apreciere față de relațiile

salutări revoluționare,

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Comandant suprem 

al Forțelor Revoluției Palestiniene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Alături de guvernul și poporul spaniol am plăcerfea să vă 
adresez cordiale felicitări cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a 
țării dumneavoastră.

Folosesc această ocazie pentru a vă reînnoi urările mele cele 
mai bune pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru 
prosperitatea poporului român prieten.

Cu înaltă considerație și deosebită stimă,

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale, vă prezint felicitările 
mele, precum și urări de pace și bunăstare poporului român.

MARIO SOARES
Președintele Republicii Portugheze

JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, ani 
onoarea de a vă transmite salutul cel mai cordial din partea guver
nului și poporului Columbiei, împreună cu sincere urări ca țările 
noastre să-și intensifice cooperarea în beneficiul progresului, 
popoarelor noastre.

Folosesc acest prilej pentru a vă reînnoi dumneavoastră și 
națiunii române cele mai bune urări de prosperitate.

t VIRGILIO BARCO VARGAS
Președintele Republicii Columbia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, îmi 
este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele Guvernului Israe
lului și al meu personal, cele mai bune urări de sănătate si succes, 
de bunăstare și prosperitate pentru poporul român.

îmi exprim încrederea că relațiile prietenești existente între 
țările și popoarele noastre se vor

Folosesc acest prilej pentru a 
pentru atitudinea dumneavoastră 
din România.

dezvolta și întări in continuare, 
vă exprima aprecierile noastre 
față de comunitatea evreiască

"V

YITZHAK SHAMIR
Prim-ministru al Israelului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România,

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
vă rqg să primiți, domnule președinte, felicitările mele sincere și 
cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, 
nrecum și pentru fericirea și prosperitatea poporului Republicii 
Socialiste România.

In numele reginei Margrethe II 
Regină a ■ Danemarcei

INGRID
Regentă

A

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră, am 
deosebita plăcere de a vă exprima, în numele poporului, al guver
nului peruan și al meu pers’onal, cele mai sincere și cordiale feli
citări, adresîndu-vă. în același timn, cele mai bune urări pentru 
prosperitatea nobilului popor român și pentru fericirea dumnea
voastră personală.

ALAN GARCIA PEREZ
Președintele Republicii Peru

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării victoriei revoluției de eliberare socială și 
națională, am marea plăcere de a adresa urările mele de prosperi
tate și bunăstare poporului român prieten, condus cu înțelepciune 
de către dumneavoastră.

Această aniversare marchează o dată importantă pentru toate 
popoarele. în mod deosebit pentru poporul nostru, care luptă de 
multă vreme împotriva imperialismului, capitalismului și despo
tismului.

Victoria dumneavoastră ne încurajează să intensificăm lupta 
noastră și să acționăm pentru a întări raporturile de prietenie care 
leavă partidele si popoarele noastre.

Vă rog să acceptați, domnule președinte, expresia sentimentelor 
mele celor mai distinse.

Cu
PlăCUt
Suprem al Revoluției, al guvernului său și în numele meu perso
nal. cele mai calde felicitări și cele mai bune urări pentru feri- , 
cirea dumneavoastră, pentru prosperitatea popbrului român, pen
tru dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare intre popoarele 
celor două țări ale noastre.

Cu înaltă considerație,

dioier RATsiraka
Președintele Republicii Defhbbrâtiee Madagascar-

ocazia aniversării eliberării țării dumneavoastră, Îmi este 
să vă adresez, în numele poporului malgaș, al Consiliului

Domnului NICOLAE CEÂUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea Zilei naționale a României îmi oferă plăcuta ocazie 
de a vă adresa. dumneavoastră și poporului român, în numele po
porului din Mali, al partidului său. Uniunea1 Democratică a Po
porului Malian, al guvernului și al meu personal, cele mai vii și 
calde felicitări.

Folosesc acest fericit prilej pentru a vă. reînnoi voința noastră 
permanentă de a conlucra pentru dezvoltarea 'și întărirea legătu
rilor de prietenie și cooperare existente intre; țările noastre.

Vă adresez sincere urări de fericire personală, de prosperitate 
poporului român.

Cu cea mai înaltă considerație,

General de armată MOUSSA TRAORE
Secretar general al Uniunii Democratice 

a Poporului Malian, 
Președinte al Republicii Mali

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei eliberării, primiți, dumneavoastră 
întreaga dumneavoastră națiune, cele mai vii felicitări.

Adresînd urări pentru fericirea dumneavoastră personală, fplo- 
sesc ocazia pentru a vă reinnoi asigurările considerației mele celei 
mai înalte.

JULIO MARIA SANGUINETTI
Președintele Republicii Orientale 

a Uruguayului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Și

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră 
prietene, vă adresez, în numele poporului, Guvernului Regatului 
Arabiei Saudite și al meu personal, cele mai bune felicitări, 
împreună cu urările mele de multă sănătate și fericire pentru 
dumneavoastră, precum și de progres în continuare pentru poporul 
prieten al României.

FAHD IBN ABDUL AZIZ AL SAUD
Regele Arabiei Saudite

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Din partea mea, a guvernului și a poporului statului Bahrein, 
vă transmit dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii 
Socialiste România salutări cordiale.

Vă doresc dumneavoastră multă sănătate și fericire, iar poporu
lui român progres continuu și prosperitate.

ISSA BIN SALMAN AL KHALIFA
Emirul Statului Bahrein

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am 
deosebita plăcere să vă adresez dumneavoastră sincerele noaștre 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de multă sănătate și 
fericire personală, de și mai mare progres și prosperitate pentru 
poporul român.

QABOOS BIN SAID
Sultanul Omanului

Cu prilejul sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, vă adre
sez dumneavoastră personal și poporului român prieten cele mai 
bune urări de fericire și progres.

Nutresc convingerea că relațiile noastre de prietenie se vor 
întări neîncetat.

Exprim, cu acest prilej, gratitudinea poporului nostru pentru 
sprijinul pe care îl acordați luptei noastre pentru reglementarea 
justă și durabilă a situației din Cipru, sprijin pe care îl acordați 
în deplină concordanță cu principiile politicii dumneavoastră ex
terne și atit de prețioasa dumneavoastră contribuție la evoluțiile 
ce au lac pe plan, nțondlal,„

Cn cele mai bune urări -de «uecese și prosperitate, c . •
1 VASSOS LYSSARIDES "

Președintele Partidului Socialist 
din Cipru — E.D.E.K.,

Președintele Camerei Reprezentanților

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea Zilei naționale .a țării, dumneavoastră îmi oferă fe-. 
ricitul prilej de a vă adresa în numele poporului și guvernului ivo- 
riarî. precum și al meu personal cele mai vii felicitări.

Vă rog să primiți, de asemenea, cele mai bune urări pentru pro
gresul continuu și prosperitatea României, pentru bunăstarea între
gului popor român.

Cu cea mai înaltă considerație,

FELIX HOUPHOUET-BOIGNY
Președintele Republicii Cote d’Ivoire

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste, România 

ț l ■ ’
Cu prilejul sărbătoririi Zilei eliberării, primiți, în numele 

guvernului, al poporului, panamez și al meu personal, felicitările 
noastre sincere.

MANUEL SOLIS PALMA
Președintele executiv al Republicii Panama

Cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a victoriei

WALID JOUMBLATT
Președintele Partidului Socialist 

Progresist din Liban

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorit’1 naționale a Republicii "SBCTSIfSte RomâniUț"" 
. -vă rugăm, să transmiteți ponorului român-urările noastre călduroase, 

de ma'ce;1 prosperitate, progres șî succese- in muncă.
:• iPo'poarele noastre priedebe șî< VieeififețW vechi tradiții de prie-" ■ 

tenie si luptă comună pentru libertate și pentru pacea mondială, 
constituie un exemnlu luminos pentru toate popoarele lumii.

Domnule președinte, primiți, cu această ocazie, urările noastre 
călduroase de sănătate și putere de muncă pentru a vă putea 
continuă operă.

Cu Stimă și prietenie,

HARALAMBOS PROTOPAPAS
Secretar general al Partidului Socialismului 

Democratic din Grecia (KODISO)

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

. Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România prietene, am deosebita plăcere să vă adresez dumnea
voastră. precum și guvernului și poporului român cele mai calde 
felicitări și cele mai bune urări de continuu progres și prosperitate.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a exprima recunoștință 
României pentru poziția sa și sprijinul acordat cauzei libertății și 
dreptății în lume, in mod deosebit cauzei poporului palestinian, in 
lupta de restabilire a drepturilor sale naționale legitime.

Evidențiind legăturile tradiționale de prietenie dintre România 
și statele arabe, doresc să reafirm dorința noastră permanentă de 
a vedea aceste raporturi dezyoltindu-șe și lărgindu-se în continuare 
in toate domeniile colaborării internaționale.

Vă rog 
celei mai

să primiți, domnule președinte, reînnoirea asigurării 
înalte, considerațiuni și stime.

CHEDLI KLIBI
Secretar general 

al Ligii Statelor Arabe

revoluției de eliberare socială- și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, un mare număr de conducători de state, de partide și guverne, precum și reprezentanți ai unor 
organizații și organisme internaționale-, asociații de prietenie, firme și companii străine cu care România colabo
rează, precum și personalități ale vieții politice, științifice și culturale internaționale au trimis mesaje și telegrame 
de felicitare.

Conform, hotărîrilor și practicilor noastre, am publicat integral, în reciprocitate, telegramele acelor țări 
care, la rîndul lor, au publicat în întregime textul telegramelor trimise de conducerea de partid și de stat a Româ- 

. niei cu prilejul sărbătorii lor naționale.

Pe lingă telegramele pe care le-am pu
blicat în, paginile speciale apărute oină 
acum — inclusiv în pagina de față — 
s-au mai primit telegrame Și mesaje de 
felicitare trimise de : Otto Stich. preșe
dintele Confederației Elvețiene ; Vigdis 
Finnbogadottir, președintele Republicii Is
landa ; Kăroly Grosz, secretar general al 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare, și Straub F. Bruno, preșe
dintele Consiliului Prezidențial al R.P. 
Ungare ; Umberto Barulli, Rosolino Mar- 
telli, căpitani regenți ai Republicii San 
Marino ; Paul Biya, președintele Repu
blicii Camerun; Augusto Pinochet Ugar- 
te. președintele: Republicii Chile ; Rashid 
Bin Said AI-Maktum. vicepreședinte si 
prim-ministru al Emiratelor Arabe Uni
te : Hamad Bin Khalifa 
prințul moștenitor și ministru 
Statului Qatar ; Constantin 
președintele Partidului Noua 
din Grecia ; Meir Vilner, secretar gene
ral al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Israel ; Leonidas Kyrkos.

. secretar general al Comitetului Central 
al Noului Partid al .Stingi! Elene ; Amalia 
Garcia Medina, membru al Comitetului 
Executiv Național și șef al. Departamen
tului international 
Socialist ; Georges 
neral al Frontului 
rarea Palestinei ;

Al-Thani, 
al apărării 
Mitsotakis, 
Democrație

al Partidului Mexican 
Habache. secretar ge- 
Popular pentru Elibe- 
Nayef Hawatmeh, se-

cretar general al C.C. al Frontului De
mocratic pentru Eliberarea Palestinei ; 
Abdel Razzak Ayoub, membru al Co
mandamentului regional al Partidului 
Baas Arab Socialist din Siria; Me
nachem Ariav, 
disch, 
zareth IUi-t - 
rian, deputat, 
libanez ; 
comisar 
Jazairi. 
național 
Ottorino 
dent al 
pentru Dezvoltare și director ad-interim 
al Centrului de informare al O.N.U. la 

. București ; Car in Berg, directorul Centru
lui european-" pentru învățămînt superior 
al UNESCO ; Abdel Salam Dajani. fost 
director al Centrului de informare al 
O.N.U. în România.

Au adresat, de asemenea, telegrame de 
felicitare conducerile Asociației de priete
nie Marea Britanie—România ; Asociației 
de prietenie Cipru—România ; Asociației 
de prietenie Siria—România ; Asociației 
de prietenie Suedia—România ; președin
ții .firmelor „Carol Feig Gmbh“ și „Feig- 
Import Gmbh“ din Berlinul occidental ; 
Societatea mixtă româno-libaneză „So- 
comex“.

Președintelui Republicii Socialiste 
România i-au fost adresate calde feliei—

țări cu ocazia zilei de 23 August de 
ambasadorii unor țări acreditați la Bucu
rești.

regional al
Socialist din 

primar, și Iancu Win- 
primar adjunct al orașului Na- 

Israel ; Souren Khanami-
.... . fost ministru în guvernul 
Sadruddin Aga Khan, fost înalt 

al O.N.U. pentru refugiați ;Idriss 
președintele Fondului Inter- 
pentru Dezvoltare Agricolă ;

Jannone, reprezentantul rezi- 
Programului Națiunilor Unite

♦
S-au primit, de asemenea, pe adresa 

Consiliului de Miniștri, a prim-ministru- 
lui Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Constantin Dăscălescu, 
telegrame de felicitare de la șefi de stat 
și de guvern : Suharto, președintele Re
publicii Indonezia ; Joaquin Balaguer. 
președintele Republicii Dominicane : Li 
Gin Mo. premierul Consiliului Adminis
trativ al R.P.D. Coreene ; Branko Miku- 
lici, președintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia ; Dumaaghiin 
Sodnom. președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Mongole : Muhammed 
Hassan Shark, prim-ministru al Republi
cii Afganistan ; Abdelhamid 
prim-ministru al Guvenului 
Algeriene. Democratice și 
Erskine Sandiford, prim-ministru 
tului Barbados ; Poul Schlueter, 
ministru al Danemarcei ; Saad 
dullah Al-Salem Al-Sabah, prinț 
nitor și prim-ministru al Statului Kuweit; 
Yitzhak Shamir, prim-ministru al Statu
lui Israel ; Mahmoud Al-Zouabi, prim- 
ministru al Republicii Arabe Siriene ; 
general maior Chatlchai Choonhavan, 
prim-ministru al Thailandei ; Hedi Bac- 
couche. prim-ministru al Republicii Tu
nisiene : Turgut Ozâl. prim-ministru . ^1. 
Republicii Turcia.

Brahimi, 
Republicii 
Populare ; 

al Sta- 
prim- 

Al-Ab- 
moște-

4 t f
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Cronica zilei
Cu ocazia Zilei Namibiei — a- 

niversarea declanșării luptei de e- 
liberara națională a poporului din 
acest teritoriu — reprezentantul per
manent al Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) 
la București. Bernard Kamwi. a ofe
rit, vineri, un cocteil.

Au participat Ion Stoian. mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
adjuncți de șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., reprezentanți ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe, 
ai unor instituții centrale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

tv
13,00 Telex
13,05 La sfîrșlt da. săptămînă (color)
14,45 Săptămînă politică

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 27 august, ora 20 — 30 au
gust, ora 20. în țară : Vremea va £1 
răcoroasă. Cerul va fi variabil, mal 
mult noros, în jumătatea de nord a 
țării, la începutul intervalului. Local, 
se vor semnala ploi ce vor avea și 
caracter de aversă, însoțite de des
cărcări electrice în Crlșana, Maramu
reș, Transilvania șl Moldova. In rest, 
ploile vor fi izolate. Vîntul va pre

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
® Turneul internațional de box 

„Mănușa Litoralului**  a continuat în 
Sala sporturilor din Constanta cu a 
doua gală preliminară, care a oferit 
numeroșilor spectatori meciuri in
teresante. de bun nivel tehnic. în 
limitele categoriei muscă, intr-un 
meci foarte disputat. Aurel Feraru 
(Steaua) l-a învins la puncte pe 
Edin Abis (Turcia). La aceeași cate
gorie. Viorel Pop Encean (Dinamo) 
a dispus la puncte de Marian Popa 
(Steaua), iar Liviu Ielceanu (Tg. Jiu) 
a furnizat o surpriză întrecîndu-1 la 
puncte pe Hasan Givan (Farul 
Constanța). La categoria semimijlo- 
cie. Florin Roșioru (Farul Constan
ta) a cîștigat la puncte la Kamal 
Uzum (Turcia), Dumitru Duma 
(C.S.M. Sibiu) a fost declarat învin
gător în meciul cu Pavel Iacobenco 
(Cimentul Medgidia), iar Andres 
Sobecki (R.D. Germană) l-a între
cut la puncte pe Emin Aktah 
(Turcia). Alte rezultate : categoria 
mijlociemică : Cornel Ladewik (R.D. 
Germană) b.p. Eugen Ionescu (Urbts 
București) ; categoria semiusoara : 
Frank Schmidt (R.D. Germană) cîș- 
tigă prin K.O. tehnic in repriza a 
II-a la Remus OnaC (Metalul Aiud) ; 
categoria muscă • Murat Karaman 
(Turcia) b.p, Ion Dolana (C.S.M. 
Sibiu), Astăzi','de la Ota 18. _se va 
disputa a treia și ultima gală pre
liminară.

• Johann Strauss, regele neîncoronat 
al valsului: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15; FAVORIT 
(45 31 70) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
Q Fata fără zestre : SCALA (11 d3 72)
— 9: 12; 15; 18.
© Epopeea națională în imagini cine
matografice. Ciclu de filme româ
nești. Evadarea: LUMINA (14 74 16)
— J; 11 : 13,15; 15,30; 17,45; 20
0 Agentul straniu: BUCUREȘTI
(15 61 54) - 8,45: 11 ; 13 15: 15.30; 17,45: 
20, GLORIA (47 43 75) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13,15; 15.30: 17.45; 20.
0 In fiecare zi mi-e dor de tine : 
MIORIȚA (14 27 14) - 9; 11! 13: 15;
17; 19, DOINA (16 35 38) - 15; 17; 19.

• Mîine începe Turul ciclist al 
României. între 28 august si 4 sep
tembrie se va desfășura cea de-a 
26-a ediție a Turului ciclist al 
României, competiție la care și-au 
anunțat participarea, alături de cei 
mai valoroși rutieri din țara noastră, 
sportivi din Bulgaria. Italia Si, Tur
cia. Traseul actualei ediții măsoară 
1 039 km. împărțiți în 8 etape. Star
tul festiv în prima etapă se va da 
mîine, la ora 13, de la stadionul Ti
neretului din Capitală.

Iată programul competiției : etapa 
I : București — Pitești — Curtea de 
Argeș (140 km) ; etapa a II-a : 
Curtea de Argeș — Rîmnicu Vîlcea
— Sibiu (130 km) ; etapa a IlI-a : 
Sibiu — Mediaș — Tirgu Mureș (126 
km) ; etapa a IV-a : Sovata — 
Gheorgheni — Piatra Neamț (130 
km) ; etapa a V-a : Piatra Neamț — 
Bacău — municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej (110 km) ; etapa a 
Vl-a : municipiul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej — Sfintu Gheorghe (103 
km) ; etapa a Vil-a : Sfintu Gheor
ghe — Buzău (155 km) ; etapa a 
VIII-a : Buzău — Ploiești — Buftea
— București (145 km).

• Baschetbalistele noastre junioa
re au cîștigat Turneul internațional 
dotat cu „Cupa Prietenia**,  disputat 
la Olsztyn (Polonia). Selecționata 
României a întrecut. în finală, cu 
scorul de 80—61 (42—23). echina Po
loniei. Rezultate înregistrate în me
ciurile pentru clasament : locurile 
3—4: U.R.S.S. — Cuba 75—69 (46—33); 
locurile 5—6 : Cehoslovacia — Bul
garia 77—76 (37—43).

0 Nou record mondial la ciclism, 
în cadrul campionatelor de ciclism 
ale U.R.S.S.. disputate la Moscova. 
Erika Salumiae a stabilit un nou re
cord mondial în proba de viteză.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala Ate
lier) : Autograf — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(14 75 46, la Teatrul de vară Herăs
trău) : Clinele grădinarului — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34): Iarna cînd au murit can
gurii —- 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema): Tempo, 
tempo — 19,30

cinema

>
Cu prilejul Zilei Namibiei, vineri 

a avut loc în Capitală o manifes
tare culturală organizată de Liga 
română de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa și Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

Au participat membri ai condu
cerii Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa și ai 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, studenți 
namibieni care .se pregătesc în in
stitute de invățămînt superior din 
țara noastră, un numeros public.

A fost prezent Bernard Kamwi, 
reprezentantul permanent al Orga
nizației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) la București.

(Agerpres)

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia (color)
19.50 Floarea din grădină (color). Emi- 

siune-concurs de muzică populară
20.50 Film artistic (color) : „Mina cu 

briliante". Producție a studiouri
lor sovietice. Premieră TV.

22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului 

zenta unele intensificări în prima zi 
din sectorul nord-vestic, în regiunile 
estice. Temperatura aerului va scădea, 
la începutul intervalului, apoi va creș
te ușor. Minimele vor fi cuprinse între 
6 șl 16 grade, mai scăzute în depre
siuni, iar maximele între 16 și 24 de 
grade, în jumătatea de nord a țării, 
și 22 șl 28 de grade în rest. Ceață, di
mineața, pe alocuri, în nord-vestul și 
centrul țării. In București : Vremea va 
fi răcoroasă. Cerul va fi variabil. Con
diții de ploaie, la începutul interva
lului. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 10 și 14 grade, iar maximele între 
23 și 28 de grade.

fiind, cronometrată pe ultimii 200 m 
cu timpul de ll”210/l 000.

O Pentru noua ediție a „Cupei Bal
canice" intercluburi la fotbal, comi
tetul de organizare. întrunit în loca
litatea iugoslavă Vranjacka Banja, a 
decis ca si în actualul sezon la com
petiție să participe echipele clasate 
în campionatele naționale imediat 
după cele ce și-au cucerit dreptul de 
a fi prezente în cupele europene. 
Au fost, de asemenea, stabilite gru
pele viitoarei ediții. Astfel. în gru
pa I vor fi prezente formații din 
Bulgaria. România și Iugoslavia, iar 
în grupa a II-a — cele din Albania, 
Grecia și Turcia. O hotărîre defini
tivă va fi luată, totuși. în ce privește 
alcătuirea seriilor, la 15 septembrie.

• Succese ale tenismanilor noștri, 
în turul secund al turneului inter
national masculin de tenis de la Ka
towice. jucătorii români Marius Co- 
mănescu și Mihai Vanță au obținut 
victorii. Astfel. Comănescu l-a eli
minat cu 6—4. 6—3 pe argentinianul 
Carlos Diaz, iar Mihai Vanță 1-â în
vins cu 6—0. 6—3 pe polonezul To
masz Maliszewșki, Alte rezultate: 
Augustin Garizzo (Argentina) — 
Adrian Marcu (România) 6—1,. 6—3 ; 
îosif Krociko (U.R.S.S.) — Tom 
Kempers (Olanda) 6—3. 6—3 ; Mag
nus Seille (Suedia) — Adrian Popo- 
vici (România) 6—4. 6—4 ; Aleksandr 
Dolgopolov (U.R.S.S.) — Ghirt Dzel- 
de (U.R.S.S.) 6—1. 6—3. Rezultate 
înregistrate în primul tur al probei 
de dublu : Adrian Marcu. Răzvan 
Itu — Mars van Ekeren. Tom Kem
pers (O’anda) 6—3. 7—6 ; Gheorghe 
Cosac. Adrian Popovici — Kristian 
Kerestesz. Laszlo Vago (Ungaria) 
6—4, 6—1. • Competiția internațio
nală de tenis pentru copii „Speran
țele olimpice" s-a încheiat la Sofia, 
proba feminină fiind cîștigată de 
sportiva română Cătălina Cristea. La 
masculin, primul loc a fost ocupat 
de cehoslovacul Boris Kubik.

® Voleibalistele junioare în tur
neul final al „Cupei Prietenia". în 
ultimele meciuri din cadrul grupelor 
preliminare. într-o partidă contînd 
pentru grupa B. echipa României a 
învins cu scorul de 3—0 (15—6, 15—5, 
15—2) reprezentativa Ungariei. Alte 
rezultate : R.P.D. Coreeană — Polo
nia B 3—0 (15—6. 15—8. 15—2) ; Ce
hoslovacia — R.D. Germană 3—0 
(18—16. 15—11. 15—3) ; Bulgaria —
Polonia A 3—0 (15—10. 15—7. 15—4). 
Pentru turneul final al competiției 
s-au calificat formațiile României, 
Bulgariei. Cehoslovaciei Si R.P.D. 
Coreene.

Administrația de Stat 
Loto-Pronos^ort 

informează :
Numerele extrase la tragerea Loto 

din 26 august 1988.

Extragerea I : 53 2 62 60 17 68 83 87 88
Extragerea a II-a : 22 54 11 81 77 82

69 61 66
Fond total de cîștiguri : 534 626 lei.

• Aventurile cavalerului albastru:
DOINA — 9: 11; 13. ’ .
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
LIRA (317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
la grădină — 20,45. VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9: 11 ; 13; 15: 17: 19.
• Flăcări pe comori : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17: 19.
0 Duminică in familie : BUZEȘTI
(50 43 58 )- 15; 17; 19,
© Actorul și sălbaticii: UNION 
(13 49 04) - 9; 12; 15: 18.
0 Vulcanul stins : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17i 19.
• Alo, aterizează străbunica: CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15: 17; 19.
• Să-ți vorbesc despre mine : 
MUNCA (21 50 y7) — 15; 17; 19.
© Mesagerul invincibil: LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8 45; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
0 Sintem cinci: VICTORIA (16 23 79)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.
© Domnișoara Jiaojiao: TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17.45; 20.
© Omul de pe bulevardul Capucinilor: 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15:^.. 
17; 19, la grădină - 20,45.
0 Călărețul cu eșarfă albă: DACIA 
(50 35 94) - 9; H; 13; 15; 17; 19.
O Incoruptibilul de la etajul XIX*  
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 
19.
0 Locuri în inimă — 15; 17; 19, 
Program de vacanță. Perimbaba. 
z’.na bună — 9; 11; 13; PACEA 
(71 30 85).
© NoHe povești ale Șeherezadei: 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 12; 15;
18.

GENEVA

Convorbirile directe dintre delegațiile 
Iranului și Irakului

AGENȚIILE DE PRESĂ I

I TRANSMIT:

Sint necesare eforturi susținute pentru 
realizarea de noi pași pe calea dezarmării

Intervenția șefului delegației române la lucrările 
Conferinței pentru dezarmare de la Geneva

GENEVA 26 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările Conferinței 
pentru dezarmare, organism de nego
cieri multilaterale, pe agenda căruia 
sînt înscrise probleme majore ale 
încetării cursei înarmărilor și trece
rii la măsuri concrete de dezarmare.

Luînd.cuvîntul în cadrul plenarei 
conferinței, șeful delegației române 
a subliniat că. în condițiile în care 
situația internațională rămîne com
plexă și contradictorie, cursa înar
mărilor continuă, atît pe plan canti
tativ. cit și calitativ, iar amenințarea 
unui război nuclear planează încă 
asupra omenirii. Se impun eforturi 
și mai susținute, din partea tuturor 
statelor. în toate organismele de 
dezbatere și negociere. în vederea 
realizării unor pași concreți și a 
unor măsuri efective de dezarmare, 
în primul rind nucleară. în acest 
context, s-a arătat că reducerile pre
văzute prin tratatul privind elimi
narea rachetelor cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune nu sînt decît 
un prim pas si. deși constituie un 
rezultat tangibil în negocierile bila
terale sovieto-americane privind ar
mamentele nucleare cosmice, ele nu 
afectează potențialul militar existent. 
A fost evidențiată responsabilitatea 
deosebită care revine U.R.S.S. și 
S.U.A. în domeniul dezarmării, im
portanța realizării, chiar în acest an. 
a unui acord privind reducerea cu 50 
la sută a armamentelor strategice de 
către cele două mari puteri nuclea
re și. în perspectivă, a convenirii de 
noi măsuri și acorduri de dezarma
re. Pornindu-se de la faptul că. to
tuși. aceste negocieri nu se pot sub
stitui acțiunilor desfășurate cu parti
ciparea celorlalte state, a fost subli
niată importanța deosebită a efor
turilor multilaterale, a dezbaterilor 
și negocierilor concrete din forurile

Apel la întărirea rîndurilor mișcării pacifiste
BONN 26 (Agerpres). — într-o de

clarație dată publicității, conducerea 
P.C. German arată că propunerile 
făcute de țările membre ale Trata
tului de la Varșovia cu privire la re
ducerea forțelor armate și arma
mentelor din Europa oferă posibili
tatea ca. încă în acest an. să înceapă 
negocieri în această importantă pro
blemă. Documentul subliniază nece
sitatea intensificării eforturilor pen
tru materializarea acestor propuneri 
constructive.

în legătură cu marcarea la 1 sep
tembrie a Zilei internaționale a pă

Campanie a organizațiilor antirăzboinice 
din Austria

VIENA 26 (Agerpres). — La Viena 
a fost dată publicității o declarație 
a Comitetului de coordonare -a orga
nizațiilor austriece militante pentru 
pace. prevăzînd acțiuni antirăzboi
nice, în cadrul campaniei de toamnă.

în document se subliniază necesi

„Nu“ proiectelor de militarizare 
a Cosmosului

WASHINGTON 26 (Agerpres), — 
Fizicianul american de la Institutul 
Tehnologic din Massachusetts. Ber
nard Feld, a declarat că programul 
S.U.A. cunoscut sub numele de 
„războiul stelelor" va duce la o nouă 
spirală a cursei înarmărilor. într-un 
articol publicat in ziarul „Christian 
Science Monitor", omul de știință 
apreciază că desfășurarea de către o

Societățile transnaționale - instrument de spoliere a țărilor 
în curs de dezvoltare, de accentuare a decalajelor economice
în miezul evoluțiilor complexe și 

contradictorii care au avut loc, în ul
timele decenii, in economia mon
dială, al crizei generale pe care 
aceasta o traversează, s-au aflat me
reu și mereu companiile transnațio
nale sau multinaționale. Activitățile 
lor, indiferent de formele de mani
festare sau de direcțiile de acțiune, 
mecanismele pe care le-au creat au 
contribuit și contribuie la agravarea 
unor fenomene negative,' devenite 
cronice : adîncirea decalajelor dintre 
state, acutizarea crizei datoriei ex
terne a țărilor in curs de dezvoltare, 
perpetuarea și amplificarea în pro
porții tot mai îngrijorătoare a mari
lor dezechilibre comerciale, cu toate 
consecințele lor asupra schimburilor 
economice internaționale.

Principalul țel — profitul 
maxim Apărute ca o expresie a 
procesului de concentrare a capita
lurilor, de internaționalizare a pro
ducției și piețelor, precum și a ten
dințelor de centralizare a progresu
lui tehnic, acționînd sub identitate 
proprie sau înveșmmtîndu-se în 
„hainele naționale" ale țărilor pe te
ritoriul cărora s-au implantat, socie
tățile . transnaționale s-au prezentat 
ca „promotoare ale dezvoltării", 
„purtătoare ale progresului tehnic", 
„creatoare de bogăție la scară națio
nală și mondială". Cu această „carte 
de vizită", ele au împînzit lumea cu 
filiale a căror finanțare, producție 
și comercializare este dirijată de la 
centru de societățile-mamă, situate 
în statele capitaliste dezvoltate. în 
special în S;U.A„ Japonia, Marea 
Britanie, R.F.G., Franța. Principalele 
382 de societăți transnaționale reali
zează o cifră de afaceri ce repre
zintă . aproximativ 30 la sută din 
produsul național brut al țărilor ca
pitaliste dezvoltate. Sfera lor de ac
țiune o constituie în special statele 
industrializate, dar și țările în curs 
de dezvoltare, unde companiile 
transnaționale au implantate peste 
20 000 de filiale.

Pretențiile societăților transnațio
nale de a fi „motoare ale dezvol
tării" sau creatoare de bogăție nu 
s-au adeverit decît în ce le privește 

multilaterale de negociere în dome
niul dezarmării, în cadrul cărora 
conferinței de la Geneva îi revin un 
loc și responsabilități deosebite.

împărtășind preocuparea deosebită 
exprimată și de alte delegații în le
gătură cu continuarea experiențelor 
nucleare, reprezentantul român s-a 
pronunțat pentru trecerea de urgență 
la examinarea de fond și la negocieri 
complete vizînd elaborarea și în
cheierea unui tratat de interzicere 
generală a experiențelor cu arma 
nucleară.

A fost exprimat, de asemenea, 
sprijinul pentru propunerea a șase 
țări nealiniate vizînd completarea 
prevederilor Tratatului de la Mosco
va. din 1963. privind interzicerea ex
periențelor nucleare în atmosferă, 
spațiul extraatmosferic și sub apă, 
prin extinderea acestei interdicții și 
asupra experiențelor subterane, ast
fel îneît să se realizeze o interzicere 
a tuturor experiențelor cu arma nu
cleară. Relevînd pericolul pe care îl 
prezintă extinderea cursei înarmări
lor în spațiul cosmic, reprezentantul 
român s-a pronunțat pentru măsuri 
efective vizînd renunțarea la milita
rizarea Cosmosului, asigurîndu-se 
folosirea . acestuia exclusiv în scopuri 
pașnice. S-a arătat că este necesar 
ca. o dată cu măsurile practice vi
zînd reducerea și lichidarea armelor 
nucleare, să se treacă la interzicerea 
și eliminarea tuturor armelor de dis
trugere în masă, inclusiv a armelor 
chimice. Au fost prezentate propu
neri concrete privind conținutul pro
iectului de convenție asupra interzi
cerii și eliminării armelor chimice, 
astfel ca viitoarea reglementare să 
asigure atingerea scopurilor sale 
fundamentale, fără a afecta în vreun 
fel dezvoltarea industriei chimice 
pașnice a fiecărei țări, cooperarea 
internațională în acest domeniu.

cii. P.C. German lansează un apel 
tuturor forțelor iubitoare. de pace 
din R.F.G. să acționeze ’ pentru un 
viitor pașnic al planetei, pentru so
luționarea. prin eforturi comune, a 
problemelor complexe cu care se 
confruntă în prezent omenirea.

Pe de altă parte, membrii Comite
tului de coordonare a mișcării paci
fiste din R.F.G. au relevat la Bonn 
că in momentul de față este necesar 
să se întreprindă pași hotărîți pentru 
înfăptuirea dezarmării atît în dome
niul armamentelor nucleare, cît și al 
celor convenționale.

tatea de a se trece la reducerea cu 
50 la sută a armamentelor strategice 
ofensiva ale S.U.A. și U.R.S.S.. la 
lichidarea armamentelor chimice, la 
reducerea efectivelor militare și ar
mamentelor convenționale.

parte a unui sistem cosmic de apă
rare antirachetă va obliga partea 
adversă să-și consolideze arsenalele 
de rachete ofensive, ceea ce ar duce 
la crearea unor noi rachete balistice 
mai periculoase si mai perfecționa
te. Fizicianul american reliefează că 
oprirea programului „războiul stele
lor" ar permite in mod real avansa
rea procesului de dezarmare.

pe eje însele, deoarece, așa cum o 
arata ultimele rapoarte ale Comisiei 
O.N.U. pentru companiile trans
naționale, prin profiturile uriașe ob
ținute — profitul maxim fiind de, 
fapt rațiunea de a exista a acestora, 
unicul lor obiectiv — s-a ajuns la 
constituirea unor gigantice conglo
merate. ce-și exercită dominația fie 
asupra unor întregi ramuri ale pro
ducției, fie în alte domenii, cum ar 
fi piețele de mărfuri sau cele finan
ciare.

Mitul dezvoltării pe baza „liberei 
inițiative private" (citește — pe baza 
liberei acțiuni a transnaționalelor) a 
fost spulberat de înseși realitățile 
dramatice pe care le trăiește lumea 
in curs de dezvoltare. încetinirea, 
stagnarea și în multe cazuri chiar 
regresul dezvoltării au dus la adin- 
cirea decalajelor dintre Nordul bo
gat (unde iși au sediile centrale 
marile corporații) și Sudul sărac, 
încă în urmă cu un deceniu și ju
mătate, cînd aceste fenomene nu cu
noscuseră amploarea și gravitatea de 
azi, un studiu nord-american asupra 
transnaționalelor arăta : „Impactul 
negativ al companiilor in ce privește 
deteriorarea nivelului de viață, fo
losirea forței de muncă, perpetuarea 
injustiției economice in întreaga lu
me este o realitate constantă. Ne
fastul rol al companiilor in menți
nerea și creșterea sărăciei mondiale 
se datorează, în principal, crudului 
adevăr că ele și țările sărace au, de 
fapt, interese contradictorii, priori
tăți și necesități opuse, adesea în 
conflict. Interesul fundamental al 
companiilor transnaționale este ma
ximizarea globală a profitului".

Consecințe dramatice 
pentru lumea săracă. Intr_a‘ 
devăr. dună aproane trei „decenii 
ale dezvoltării" proclamate de O.N.U., 
țările în curs de dezvoltare, asupra 
cărora efectele crizei mondiale se 
răsfrîng cel mai puternic, constată, 
profund preocupate, că drumul par
curs în „colaborare" cu marile com
panii transnaționale a dus nu la 
creștere economică și reducerea de
calajelor, ci la deteriorarea poziției 
lor în economia mondială, la agra

asupra reglementării pașnice
GENEVA 26 (Agerpres). — în pre

zența secretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar. la Geneva 
au continuat convorbirile directe din
tre delegațiile Iranului și Irakului 
asupra reglementării pașnice a con
flictului din Golf.

Anterior, Javier Perez de Cuellar a 
conferit cu delegația irakiană, condu
să de vicepremierul și ministrul de 
externe Tariq Aziz, și apoi, cu dele
gația iraniană, condusă de ministrul 
de externe. Aii Akbar Velayati.

După prima rundă de convorbiri, 
A. A. Velayati și T. Aziz s-au

a

Precizări ale președintelui Ciprului privind 
căile de soluționare a problemei cipriote

GENEVA 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Ciprului, Ghiorghios Vassi- 
liou, a relevat, în cadrul unei con
ferințe de presă la Geneva, unde a 
avut convorbiri cu liderul comuni
tății ciprioților turci, Rauf Denktaș, 
că „Ciprul este o țară independentă 
și. ca atare, convorbirile menite să 
ducă la soluționarea problemelor sale 
trebuie să aibă loc între comunitățile 
cipriotă greacă și cipriotă turcă". 
Totodată, el s-a pronunțat în favoa
rea organizării unei conferințe in
ternaționale în problema Ciprului, la 
care să participe și Grecia și Turcia,

ORIENTUL MIJLOCIU
@ Puternice demonstrații ale populației palestiniene din teri
toriile arabe ocupate de Israel • Evoluția situației din Liban
în teritoriile Cisiordania și Gaza, 

ocupate de Israel, vineri au avut loc 
noi demonstrații ale populației pales
tiniene. După, cum informează agen
țiile de presă, au continuat greva ge
nerală a populației palestiniene, pre
cum și ciocnirile dintre demonstranți 
și forțele represive israeliene, în spe
cial in taberele de; refugiați palesti
nieni Balata și Jabaliya, în sectorul 
de est al Ierusalimului și la Nablus. 
Trupele israeliene au recurs la gaze 
lacrimogene, bastoane și gloanțe de 
Țauciucj

Pe de altă parte, în cadrul unei 
campanii împotriva muncitorilor pa
lestinieni, forțele polițienești israelie
ne au închis sediul Asociației sindi

Negocierile intre reprezentanții Angolei,
Cubei, R. S. A.

BRAZZAVILLE 26 (Agerpres). — 
în capitala R.P. Congo continuă lu
crările reuniunii reprezentanților 
Angolei, Cubei și Africii de Sud. la 
care se adaugă și S.U.A. Sînt discu
tate, după cum se știe, modalitățile 
de aplicare a prevederilor înțelege
rii de la Geneva privind reglemen
tarea situației din Africa de sud- 
vest, care reclamă cu prioritate re-

Noi critici la adresa legii comerciale americane
BEIJING 26 (Agerpres) — Un 

purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R.P. Chineze 
a exprimat îngrijorarea serioasă în 
legătură cu consecințele legii comer
țului adoptate recent de Congresul 
S.U.A. și semnată de șeful executivu
lui ariierican — transmite agenția 
China Nouă. Potrivit purtătorului de 
cuvînt, acest act, care are o puter

varea problemelor economice, comer
ciale și financiare ce le confruntă. 
Iar la crearea acestei situații, înde
osebi la acumularea de către lumea 
a treia a unei uriașe datorii exter
ne — de peste 1 200 de miliarde de 
dolari — companiile transnaționale, 
prin politicile financiare și comer
ciale practicate, au cpntribuit din 
plin, știut fiind că o bună parte 
din datoriile externe ale Braziliei, 
Mexicului, ca și ale altor țări în 
curs de dezvoltare din America La
tină sau de pe alte continente 
sint, de fapt, datorii ale filialelor 
transnaționale față de... centralele 
lor din statele industrializate. Pe de 
altă parte, datorită politicii „banilor 
scumpi" (rate ale dobînzilor tot mai 
înalte, plus „riscul valutar", plus 
alte procente... de risc, in spatele 
cărora se află tot interesul profitului 
maxim), între anii 1978—1986 dinspre 
țările sărace debitoare s-au scurs 
spre statele bogate 513,2 miliarde do
lari, sumă cu 28,5 la sută mai mare 
decît totalul datoriei externe a țări
lor în curs de dezvoltare la începu
tul perioadei luată în calcul. Aceasta 
pentru a spune și a vedea cine con
stituie sursele de finanțare sau cine 
pe cine finanțează. Mai limpede 
spus, in practică, politica financiară 
a companiilor transnaționale consti
tuie mecanismul cel mai bine pus la 
punct pentru spolierea de tip neoco
lonialist a economiilor țărilor în 
curs de dezvoltare.

în fața prăpastie! financiare des
chise de criza datoriilor externe ale 
țărilor în curs de dezvoltare, ca și a 
mutațiilor survenite în economia in
ternațională, și îndeosebi pe piețele 
financiare, a noilor structuri create 
în acest domeniu, menite să asigure 
obținerea unor profituri tot mai 
mari, societățile transnaționale au 
făcut o bruscă schimbare de direc
ție. Aceasta s-a concretizat, pe de o 
parte, în încetinirea sensibilă a rit
mului de creștere a investițiilor in 
afara țării de origine și, pe de altă 
parte, in reorientarea capitalului dis
ponibil spre speculații pe. piețele fi
nanciare, în loc de plasarea sa în ac
tivități productive. Astfel, din datele 
existente se poate constata că între 
începutul și mijlocul actualului de

conflictului din zona Golfului
consultat cu guvernele lor. Unul din 
punctele principale ale actualelor 
convorbiri este stabilirea unei ordini 
de priorități în cadrul problemelor 
aflate în dispută.

La o conferință de presă, secre
tarul general al O.N.U. ă caracteri
zat primele convorbiri iraniano-ira- 
kiene drept serioase și utile si și-a 
exprimat convingerea că cele două 
părți sînt hotărîte să contribuie la 
găsirea unei soluționări a conflictului 
pe baza rezoluției 598 a Consiliului 
de Securitate, relatează agențiile 
T.A.S.S. și A.D.N.

dar care să trateze nu numai diviza
rea insulei, ci și alte aspecte ale 
problemei cipriote.

Președintele Ghiorghios Vassiliou 
a declarat — în cadrul unui interviu 
— că a fost marcat un anumit pro
gres în cadrul dialogului început cu 
liderul comunității turce cipriote, 
Rauf Denktaș. De ambele părți, a 
precizat șeful statului cipriot, s-a 
exprimat dorința de a promova în 
continuare dialogul, evidențiindu-se 
dorința ca procesul inițiat să ducă 
la rezolvarea problemei cipriote.

catelor palestiniene din Beit Janina, 
de lingă Ierusalim. (Agerpres)

BEIRUT 26 (Agerpres). — în Bei
rutul de Vest, la Saida, Sour (Tyr), 
Tripoli și in localități din valea 
Bekaa a avut loc vineri o grevă ge
nerală în semn de protest față de 
impasul pe plan politic în care se 
află în prezent țara. Toate institu
țiile publice și de stat, școlile, băn
cile și universitățile au fost închise. 
Greva a fost organizată la chemarea 
a aproximativ 30 de partide și or
ganizații libaneze care au condam
nat imposibilitatea alegerii șefului 
statului la 18 august, din cauza rie- 
întrunirii numărului necesar de de- 
putați la sesiunea specială a parla
mentului.

si S.U.A.
tragereâ trupelor sud-afrieahtt de pe 
teritoriul angolez, încetarea sprijinu
lui acordat de regimul rasist de la 
Pretoria mișcării antiguvernamentale 
angoleze U.N.I.T.A., realizarea inde
pendenței Namibiei, în termenii re
zoluției Consiliului de Securitate pri
vind decolonizarea teritoriului na- 
mibian.

nică tentă de protectionism, nu este 
conform cu poziția asupra comerțu
lui liber exprimată repetat de gu
vernul S.U.A. și este contrară prin
cipiilor fundamentale încorporate în 
G.A.T.T. Dacă această lege va fi 
aplicată, ea va afecta negativ dez
voltarea în continuare a cooperării 
comerciale și economice între China 
și Statele Unite, a subliniat el.

ceniu a survenit o scădere de aproa
pe 25 la sută a totalului fluxurilor 
de noi investiții străine directe in 
țările in curs de dezvoltare, opera
țiuni în care societățile transnațio
nale au principala pondere. Este, de 
asemenea, revelatoare, din acest 
punct de vedere, scăderea proporției 
reprezentate de țările in curs de 
dezvoltare în suma globală a inves
tițiilor străine directe, care, după ce 
depășise o treime în 1982, s-a redus 
la circa o cincime în următorii ani.

Factor de destabilizare a 
economiei mondiale. In ce 
privește mult discutatul transfer de 
tehnologie către țările în curs de 
dezvoltare, ca și, în general, aportul 
multinaționalelor la introducerea 
progresului tehnic în circuital vieții 
economice internaționale, lucrurile 
nu se deosebesc prea mult de 
obișnuitele practici ale acestora. 
Este, desigur, incontestabil faptul că 
societățile transnaționale acordă o 
deosebită atenție dezvoltării de noi 
tehnologii, progresului tehnic și ști
ințific, alocînd mari resurse in acest 
sens, dar aceasta numai și numai în 
scopul monopolizării progresului teh- 
nico-științific. Această monopolizare 
— evidentă și din faptul că la în
ceputul anilor ’80 aproximativ 80 la 
sută din toate descoperirile tehnico- 
științlfice din țările capitaliste dez
voltate proveneau din institutele de 
cercetare ale transnaționalelor — este 
însă parte integrantă a strategiei 
globale a societăților transnaționale 
de maximizare a profitului. Ceea ce 
înseamnă că noile cunoștințe tehnico- 
științifice dobîndite trebuie să con
tribuie, în primul rind, la dezvol
tarea și expansiunea societății trans
naționale în laboratoarele căreia au 
fost obținute, că ele vor fi utilizate 
sau nu în funcție de interesele com
paniei, că poziția de monopol pe 
care o deține compania în domeniul 
respectiv îi va permite să dicteze nu 
numai tipul de tehnologie transfe
rată, ci și prețul la care se va face 
acest: transfer. Astfel, datorită aces
tor practici, transferul de tehnologie 
către țările în curs de dezvoltare — 
de cele mai multe ori în condiții de
osebit de oneroase și însoțit de prac
tici restrictive — nu corespunde, in

I INTILNIRI LA BEIJING. Secre
tarul general al C.C. al P. C. Chi- . 

Inez, Zhao Ziyang. s-a intilnit, vi- I 
neri, la Beijing cu primul-minis- I 
tru al Japoniei, Noboru Takeshita,

Icare întreprinde o vizită în R. P. I 
Chineză. Convorbirea s-a referit la I 
relațiile dintre cele două țări și la 1 
probleme ale vieții internaționale.

I Tot vineri, președintele R. P. Chi- I 
| neze. Yang Shangkun. l-a primit pe • 

primul-ministru al Japoniei. In a-

Iceeăși zi a avut loc o întîlnire în- I 
tre Deng Xiaoping, președintele | 
Comisiei Militare Centrale a R. P. 
Chineze, și Noboru Takeshita. ■

i LA PANMUNJON a avut loc 

vineri o nouă întîlnire a de-
I legațiilor parlamentare ale R.P.D. I 
I Coreene și Coreei de Sud pentru I 

discutarea problemelor legate de

I pregătirea unei reuniuni comune a I 
parlamentelor din Nordul și Sudul I 
Coreei.

I DECLARAȚIE. Comuniștii fran- I 
| cezi cer cu fermitate guvernului să • 

adopte măsurile necesare pentru a-
■ sigurarea aplicării neabătute a le- I 

gli privind amnistia, adoptată de |
1 parlament — se relevă într-o de

clarație a Biroului Politic al C.C. i
I ăl P.C. Francez, d,ată publicității I 
I la Paris. Legea respectivă preve- • 

de, intre altele, reabilitarea și re-
■ încadrarea in muncă a activiștilor I 
I sindicali și oamenilor muncii con- | 
' cediăți de administrație și patroni

pentru participarea la manifestații > 
| și greve.

PRIMELE LANSĂRI PENTRU 
I AUTODISTRUGERE ALE UNOR I 
| RACHETE SOVIETICE cu rază | 

medie de acțiune au avut loc în
. apropiere de orașul Cita. Agenția > 

T.A.S.S. precizează că rachetele so- I 
1 vietice de acest, tip se distrug prin 1 

explozie, prin dezmembrare la sol

Iși prin lansări pentru autodistru- I 
gere în zbor. Operațiunea a fost I 
supravegheată de un grup de in
specție al S.U.A.

I PRIMA BATERIE DE RACHE
TE NUCLEARE AMERICANE .

I „PERSHING 2“ staționate în R.F. I 
| Germania va fi demontată la 2 I 

septembrie de la baza militară din

I Heilbronn, informează presa vest- I 
germană. Demontarea acestor ra- | 
chete face parte din măsurile pre
văzute prin acordul sovieto-ame-'.

I rican privind eliminarea rachetelor I 
| cu rază medie și mai scurtă de • 

acțiune.

BANCA CENTRALA A FRAN
ȚEI a majorat rata dobînzii cu 0,25 
la sută, aceasta situîndu-se în pre- , 

Izent la șapte la sută. Hotărîrea a I 
fost adoptată în intenția de a pro- • 
teja francul francez în tranzacții- 

i le de pe piețele de schimb.

ESTIMATIVE AGRICOLE. Po- 
trivit evaluărilor Biroului de ana- i 

I liză economică din cadrul Minis- I 
1 terului Comerțului al S.U.A., ca * 
I urmare a căldurii și secetei din 

acest an, valoarea producției a- 
gricole a scăzut cu 14,3 miliarde 
de dolari. In trimestrul al doilea

Ial anului, datorită secetei, volu- I 
mul mărfurilor produse și al servi- | 
ciilor s-a redus cu unu la sută.

| INUNDAȚII. Cele mai puternice | 
1 inundații din 1928 pînă in prezent

Is-au înregistrat intr-o serie de re- I 
giuni ale Nigerului. Știrile sosite • 
din'zonă consemnează că o serie de
localități au fost acoperite de ape, 
fapt cu totul neobișnuit pentru 
această țară cu climă predominant

| deșertică.

general, stadiului și obiectivelor lor 
de dezvoltare. Fiind realizate pentru 
necesitățile companiei, ele nu solu
ționează, ci, dimpotrivă, agravează 
adesea problemele țărilor sărace (in 
domeniul forței de muncă, de exem
plu). Toate aceste fenomene frinează 
valorificarea largă, pe baze echita
bile, a transferului internațional de 
tehnologie.

Un „transfer invers" de 
resurse. Un asPect deosebit de 
nociv îl constituie așa-numitul „trans
fer invers de tehnologie", prin care 
companiile atrag cadrele de specialiști 
din țările îrt curs de dezvoltare pen
tru a lucra in interesul transnaționa
lelor, și nu al progresului statelor 
de origine. Peste 300 000 de specia
liști din țările în curs de dezvoltare 
au fost racolați de companiile din 
statele industrializate, Îndeosebi din 
S.U.A. și Anglia, ceea ce a făcut ca 
aceste state să economisească cinci 
miliarde de dolari pentru pregătirea 
de cadre proprii. Mecanismul spo
lierii funcționează, din plin, și In a- 
cest domeniu.

Expansiunea fără precedent a so
cietăților transnaționale, imensul po
tențial productiv, comercial și bă
nesc de care dispun, organizarea lor 
la scară planetară, numai în scopul 
profitului, posibilitățile pe care le au 
pentru a imprima cursul care le con
vine pe piețele internaționale sau de 
a eluda legi sau chiar politici finan
ciare la scară națională, inclusiv în 
țările de origine, au început să cre
eze probleme chiar și în statele ca
pitaliste cele mai dezvoltate. Consti
tuie poate o ironie a soartei faptul 
că guvernul nord-american, de pil
dă, care a militat cel mai tenace 
pentru „libera inițiativă privată" a 
societăților transnaționale. întîmpină 
acum mari dificultăți ■ în aplicarea 
propriei politici financiare, ca și în 
domeniul relațiilor comerciale exter
ne, tocmai din partea companiilor 
transnaționale.

Acestea și alte numeroase aspecte 
ale activității companiilor transna
ționale, reprezentînd tot atîtea me
canisme și instrumente care au în
locuit vechile practici de natură 
„extraeconomică", de ingerințe poli
tice fățișe, demonstrează cu eloc
vență că în spatele expresiei pur 
„tehnice" — maximizarea profitului 
— se află un complex sistem la 
scară globală, dispunind de cele mai 
moderne forme și mijloace de ac
țiune p'entrți asuprirea și jefuirea ță
rilor sărace, care adîncește inechi
tățile si inegalitățile dintre popoare, 
destabilizează economia mondială.

Valentin PAUNESCU
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