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SUB CONDUCEREA GLORIOSULUI NOSTRU PARTID

MINORI DE ISTORICELE REALIZĂRI ALE PREZENTULUI,
SPRE NOI $1 MĂREȚE ÎMPLINIRI SOCIALISTE
Putem afirma cu îndreptățită mîndrie că poporul românt în deplină
unitate, sub conducerea gloriosului nostru partid, a reușit să obțină
succese remarcabile în făurirea socialismului și în ridicarea nivelului sau
de trai material și spiritual, în dezvoltarea științei, culturii, în întărirea
independenței și suveranității României!
NICOLAE CEAUȘESCU
Partidul și poporul, tara În
treagă au trăit zilele acestea un
moment cu profunde rezonante
istorice, ce se va înscrie la
loc de frunte în cronica eroică a
construcției socialiste, ca o pagină
de autentică demnitate, de exem
plar atașament la cauza scumpă a
libertății și suveranității naționale.
Pentru prima dată in istoria sa
zbuciumată, România nu mai are
nici o datorie externă, devenind
astfel — cum se releva in cuvîntarea la recenta Plenară a C.C. al
P.C.R. — cu adevărat independen
tă, politic și economic. Pregătindu-se pentru Congresul al XIV-lea
— moment istoric, moment de
bilanț în activitatea comuniștilor,
a tuturor oamenilor muncii, mo
ment care marchează trecerea la o
altă etapă, superioară, a construc
ției socialiste — partidul întîmpină
acest eveniment cu realizări de
uriașă însemnătate, care conferă
de pe acum forumului suprem al
comuniștilor români caracterul
unui adevărat Congres al vic
toriei socialiste, al independentei
depline, economice și politice, a
României, cum sublinia secretarul
general al partidului, președintele
tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Așa cum pilduitor se desprinde și
din dezbaterile prilejuite de ple
nara Consiliului National al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, din lucrările sesiunii Marii
Adunări Naționale, aceasta do
vedește forța imul popor liber și
«tăpln'pe propriile destine, avînd in
frunte un conducător-erou, patriot
Înflăcărat, care întruchipează nă
zuințele poporului, idealurile sale
scumpe, care deschide, cu o rară
forță de previziune, noi și generoa
se orizonturi construcției socialiste.
Înscriind o contribuție determinan
tă la tot ceea ce s-a Înfăptuit mai
măreț, mai durabil, mai semnifica

tiv pe pămlntul României în ultimii
24 de ani.
Expresie a încrederii poporului în
partid — în eroicul său conducător
— ea însăși o dovadă concludentă a
unității depline a poporului in jurul
partidului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
marea adunare populară din Capi
tală, organizată din inițiativa și la
dorința colectivelor de oameni ai
muncii.' a organizațiilor democra
ției muncitorești-revolutionare din
municipiul București, la care au
participat peste 120 000 de cetățeni,
ca și adunările populare care au
avut loc ieri in numeroase județe
ale țârii au reprezentat impor
tante manifestări de bucurie, de re
cunoștință și încredere în partid,
în conducătorul său. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, au dat cu putere
glas hotărîrii comuniștilor, tuturor
oamenilor muncii de a înfăptui
neabătut politica partidului, progra
mele de dezvoltare a tării, de în
florire multilaterală a României so
cialiste.
Cifrele au întotdeauna o forță de
convingere aparte. Ele ilustrează
puternic marele salt făcut de Româ
nia in anii construcției socialismu
lui, și cu deosebire după Congresul
al IX-lea al partidului. Tabloul
realizărilor este cu adevărat im
presionant. Fată de 1945. producția
industrială a României a crescut
de peste 1-35 de ori, din care de
120 de ori numai după Congresul
al IX-lea. Tot în această perioadă,
agricultura — organizată pe baze
socialiste — a înregistrat e creștere
a producției de 10 ori, din care de
peste 6 ori în perioada ultimilor
24 de ani. Venitul national a cres
cut, din 1945, de 40 de ori, din
care, după 1965, de 33 de ori. S-a
dezvoltat puternic știința ; învăfămîntul a fost organizat pe baze
noi, moderne ; cultura a cunoscut

o Înflorire fără precedent. Pe harta
patriei au fost așezate ctitorii dem
ne de acest ev socialist: în pe
rioada 1981—1989 s-au realizat
peste 1 milion de apartamente,
s-au dat în folosință Canalul Du
năre — Marea Neagră și Canalul
Poarta Albă — Midia-Năvodari,
metroul bucureștean. s-a amenajat
rîul Dîmbovița și s-au înfăptuit
marile lucrări de sistematizare și
modernizare a Capitalei, printre
care și noul centru politico-administrativ. Toate acestea demon
strează că dacă astăzi parti
dul întruchipează mai mult decît oricînd gîndurile și as
pirațiile. vrerile si Idealurile po
porului. constituind cu adevărat
centrul vital al națiunii, aceasta se
datorează. în primul rînd. faptului
că de-a lungul drumurilor de
necurmată luptă revoluționară, dar
mai ales în ultimii 24 de ani. el
a știut să făurească și să consoli
deze. ca bunul cel mai de preț,
legătura strînsă cu poporul din
rîndurile căruia s-a plămădit, să-și
asume noile comandamente ale is
toriei. ale voinței celor multi. în
magistrala cuvîntare rostită la re
centa Plenară a C.C. al P.C.R.,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a tinut
să sublinieze : „Cit timp vom răniîne. și trebuie să răminem,
partid al clasei muncitoare — în
țelegând prin aceasta partid al în
tregului popor, al întregii națiuni —
vom fi de neînvins, ne vom înde
plini întotdeauna — si am această
convingere — misiunea istorică pe
care ne-am asumat-o. de a conduce
națiunea noastră spre înaltele
culmi de progres si civilizație".
Partidul este moștenitorul șt
continuatorul celor mai înaintate
tradiții de luptă ale poporului nos
tru. luptă in cadrul căreia ideea
de dezvoltare a constituit un ideal
transmis ca o tortă vie din gene

rație in generație. In același timp,
dezvoltarea constituie noul nume
al independentei și libertății, mo
dalitatea esențială de înfăptuire a
valorilor modelului socialist de ci
vilizație.
Iată de ce dezvoltarea patriei
este situată permanent in centrul
strategiei partidului de transfor
mare revoluționară a societății. Iată
de ce si prin hotărîrile recentei
Plenare a C.C. al P.C.R. se va
menține. în continuare, o rată
înaltă a acumulării — singura în
măsură să asigure un ritm con
stant al progresului. înfăptuirea
unor salturi pe calea evoluției
social-istorice.
în acest context, Încheierea, la
sfirșitul lunii martie, a rambursă
rii datoriei externe a tării — adusă la cunoștința întregii națiuni
— ni se dezvăluie în toată însem
nătatea sa. Este o victorie eco
nomică, exprimind forța și vi
talitatea economiei noastre, juste
țea principiilor pe baza cărora aceasta este organizată, a opțiuni
lor făcute de poporul nostru pen
tru a-și dezvolta cu prioritate o
serie de sectoare care condiționea
ză progresul de ansamblu. Este, în
același timp, o victorie politică, întrucit ea ilustrează hotărîrea cu
care s-a acționat pentru creșterea
eficienței în toate sectoarele, pen
tru sporițea competitivității pro
ducției ; concomitent, ea asigură
independența economică șl politică
a națiunii, ferm angajată pe ca
lea edificării societății socialiste
multilateral dezvoltate și asigură
rii condițiilor trecerii, în perspec
tivă, la făurirea comunismului.
Este demn de subliniat faptul că
rambursarea datoriei externe a avut loc concomitent cu înfăptuirea
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SIMBOL AL UNUI TIMP ISTORIC

Impresionante adunări populare in numeroase județe ale țării

Entuziaste manifestări oie oliătii întregului popor
lo ioni partidului, al tnvarăstdui Nicolae Ceausescu,
ale satisfacției de a trăi si manei intr-o patrie
socialistă, independentă, înfloritoare
TELEGRAME ADRESATE SECRETARULUI GENERAL AL
întreaga tară a urmărit cu deosebit Interes, vie sa
tisfacție și mîndrie patriotică, cu unanimă aprobare
cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, Ia marea adunare popu
lară care a avut loc miercuri in Capitală.
Aprecierile și înflăcăratele îndemnuri ale secretaru
lui general al partidului au găsit o impresionantă re
zonanță în sufletul și în conștiința tuturor cetățenilor
patriei, însuflețindu-i și mobilizîndu-le eforturile crea
toare pentru transpunerea în viață a obiectivelor de
dezvoltare și înflorire continuă a României. întărindu-le și mai mult hotărîrea de a înfăptui neabătut
politica partidului, de a obține noi și remarcabile
succese în făurirea socialismului și comunismului.
Desfășurată la scurt timp după plenara C.C. al
P.C.R. și sesiunea Marii Adunări Naționale, care au
adoptat hotărîri și legi de o excepțională însemnătate,
grandioasa adunare populară din Capitală a avut, în
întreaga țară, un puternic ecou. înscriindu-se ca un
eveniment major in cronica țării, elocventă manifes
tare a unității strînse a întregului popor în ju
rul partidului, al secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
în această atmosferă de intensă vibrație patriotică
au loc, la inițiativa și din voința colectivelor de oa
meni ai muncii, ale organismelor democrației muncitorești-revoluționare, adunări populare în municipii
și orașe, centre muncitorești și pe mari platforme din
Întreaga țară.
întrunind o largă șl reprezentativă participare, ase
menea adunări s-au desfășurat, joi, în județele Ar
geș, Botoșani, Brașov, Buzău. Cluj. Dîmbovița, Hune
doara, Olt, Suceava. Teleorman și Vrancea.
Pentru a da expresie sentimentelor care îi animă
în aceste momente cînd viata politică a tării cunoaște
o puternică și semnificativă efervescență, au luat
parte la adunări zeci de mii de mineri, constructori
de mașini, siderurgiști. chimiști, cei ce pe marile
șantiere de construcții dau viață vastului program de
investiții, lucrători ai ogoarelor, cadre didactice, spe
cialiști din institute de cercetare și proiectare, alți
oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, studenți și elevi.
Toți cei ce au luat cuvintul la aceste adunări au
subliniat deosebita valoare, teoretică și practică, a te
zelor și orientărilor cuprinse în cuvîntarea rostită de
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara Comitetului
Central al Partidului Comunist Român din 12—14 apri
lie 1989, plenară de importanță istorică în dezvoltarea
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socialistă a patriei noastre, care marchează deplina
independență economică și politică a României.
în cadrul adunărilor au fost evocate prefa
cerile înnoitoare ce au avut loc în aceste județe
in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea
al partidului, realizările de prestigiu obținute de țara
noastră, între care se înscrie și plata completă a
datoriei externe, toate acestea ilustrînd, cu puterea
faptelor, justețea politicii partidului de continuă dez
voltare socialistă a României, de repartizare judicioasă
a forțelor de producție pe întreg teritoriul, de creștere
armonioasă și echilibrată a tuturor zonelor și locali
tăților patriei,, de ridicare permanentă a nivelului de
trai și a gradului de civilizație al poporului român.
în numele celor ce trăiesc și muncesc în aceste
județe, participants la adunări au adus un fierbinte
omagiu eroicului nostru partid comunist, au exprimat
tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu sentimentele de profundă stimă, prețuire
și recunoștință pentru mărețele înfăptuiri care au
transformat radical înfățișarea patriei și asigură
condiții tot mai bune de muncă și de viață pentru toți
cetățenii țării.
într-o atmosferă de vibrant entuziasm, de puternică
angajare patriotică, participanții la adunări au adresat
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii
Socialiste România, telegrame în care raportea
ză despre noi și reprezentative succese în înfăp
tuirea obiectivelor ce le stau în față, exprimă angaja
mentul de a-și spori forțele în lupta pentru progresul
și prosperitatea patriei noastre. Este reafirmată
hotărîrea de neclintit a locuitorilor din județele
respective de a aiționa, cu fermitate și elan revolu
ționar, pentru îndeplinirea exemplară a planurilor și
programelor de dezvoltare a țării, pentru a întîmpină
cu rezultate cit mai bune, cu succese tot mai mari
ziua de 1 Mai, cea de-a 45-a aniversare a revoluției
de eliberare socială și națională, antifascistă șl
antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al Partidului
Comunist Român.
Desfășurate în localități din Întreaga țară, adunării*
populare au pus pretutindeni în evidență aceeași fier
binte și unitară voință a fiilor acestei țări ca România,
sub conducerea Partidului Comunist Român, a
secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
să dobîndească noi și strălucite victorii, să înainteze
ferm și glorios pe calea luminoasă a socialismului, li
beră și independentă, stăpină pe destinele sale, demnă
și puternică într-o lume a păcii și colaborării între
popoare.

__________________ (ÎN PAGINILE l!l Șl IV, RELATĂRI DE LA ADUNĂRILE POPULARE) J

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
—organizatorul și conducătorul luptei împotriva fascismului și războiului,

pentru apărarea independenței și integrității patriei
în glorioasa istorie a poporului
român, marea demonstrație patrioti
că. antifascistă și antirăzboinică de
la 1 Mai 1939. în organizarea și
desfășurarea căreia o contribuție de
terminantă
au
avut
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu, se înscrie ca un eveni
ment cu profunde semnificații. Relevind aceste semnificații, secretarul
general al partidului, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, arată că
aceasta „a fost o încununare a lup
telor de clasă din aoea perioadă,
demonstrind hotărîrea fermă a oa
menilor muncii, a poporului nostru
de a se opune fascismului, de a asi
gura libertatea, independenta șl in
tegritatea patriei".

Continuator al luptei revoluțio
nare și democratice a poporului
român, al tradițiilor mișcării mun
citorești șl socialiste. Partidul Co
munist Român a luptat neobosit
Împotriva exploatării și asupririi,
a dat o înaltă pildă de patriotism,
de devotament față de interesele
sociale și naționale
fundamentale
ale poporului. Partidul comuniștilor
români s-a impus în viața țării ca
o forță politică distinctă. El a în
fățișat întregului popor perspectiva
însuflețitoare a răsturnării de la
putere a claselor, exploatatoare, a
transformării revoluționare a socie
tății, a făuririi unei vieți mai bune
și mai fericite pentru cei ce munces£. în anii cînd pericolul fascist
și revizionist amenința direct inte
resele supreme ale poporului nos
tru, integritatea și suveranitatea
patriei, P.C.R. s-a situat în fruntea
forțelor patriotice naționale, desfășurind largi acțiuni pentru unirea
tuturor partidelor și organizațiilor
politice patriotice, democratice. într-un larg front popular de luptă
pentru apărarea independenței și in
tegrității tării, pentru a bara calea
fascismului și războiului.
Partidul Comunist Român a reușit
să activeze în jurul său cele mai

largi forțe sociale antifasciste —
clasa muncitoare, masele țărănești,
intelectualitatea
progresistă, alte
pături și categorii sociale. El și-a
îărgit colaborarea cu grupările și
organizațiile democratice, a stabilit
legături cu diferite fracțiuni ale
forțelor politice burgheze și cu un
mare număr de personalități poli
tice. Rezultatul acestei activități s-a
concretizat în crearea a zeci de or
ganizații de masă democratice, anti
fasciste, în editarea Unui mare nu
măr de ziare și reviste legale și ile
gale. între organizațiile de masă cu
deosebită cuprindere a rindurilor
clasei muncitoaie, intelectualității,
tineretului, femeilor etc. s-a numă
rat Comitetul Național Antifascist,
creat în iunie. 1933, in conducerea
căruia
a
fost ales tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Organizațiile de
masă legale, unele dintre ele activind o perioadă mai lungă de timp,
altele mai scurtă, au constituit pen
tru P.C.R. un sprijin eficient în ac
țiunea dusă pentru ralierea pe o
platformă comună a tuturor forțelor
democratice, patriotice, antifasciste.
în lupta pentru apărarea unității
și independentei țării. Partidul Co
munist Român a desfășurat o acti
vitate multilaterală pentru unitatea
clasei muncitoare, ca temelie a uni
rii tuturor forțelor ce se opuneau
fascismului,
hitlerlsmului. politicii
de revizuiri teritoriale. Unul din
principalele obiective ale acțiunilor
revoluționare ale partidelor clasei
noastre muncitoare din această pe
rioadă l-a reprezentat demascarea
politicii promovate de Germania
hitleristă și a țelurilor revanșarde,
războinice ale alianțelor pe care
aceasta le încheia, combaterea ma
nifestărilor teroriste, criminale ale
Gărzii de Fier, care încerca să ajungă
la putere.
Pe măsură ce se făceau noi pași
pe calea încurajării manifestărilor
revanșarde și expansioniste ale
Germaniei hitleriste și ale acoliților

el de către unele puteri Imperia
liste, s-a intensificat cursul ascen
dent al colaborării între tortele
muncitorești, ceea ce a făcut posi
bilă organizarea unor acțiuni an
tifasciste la scară națională. „Exis
tența neamului românesc ca națiune
— scria ziarul „Scînteia" în mai 1935
— existența României ca țară inde
pendentă tint in joc. Poporul român
trebuie «4 se decidă dacă înțelege
să-și apere existența și indepen
dența. Iar poporul român nu poate
da decit un singur ră.puns. Cu toa
tă energia, la nevoie cu arma în
mină, poporul român își va apăra
existenta contra bandiților hitlerișii
care vor să ne răpească indepen
dența națională... Frontul popular
antifascist, in care trebuie să-și dea
mina tot ce e cinstit, tot ce e mun
citor, tot ce e cultură in România,
are un mare rol național. De înche
garea rapidă și de lupta energică a
acestui front al poporului va depin
de nu numai salvarea libertăților
lăuntrice ale poporului, ci și exis
tența sa ca națiune".
Acordurile de la Băcia, București
șl Țebea, Încheiate la sfîrșitul anu
lui 1935 între organizații de masă
legale, conduse sau influențate de
P.C.R.. și partidul socialist, au dat
un nou impuls luptei antifasciste.
Marile acțiuni prilejuite de pregă
tirea alegerilor parlamentare parția
le din județele Mehedinți și Hune
doara de la 18 februarie 1936. de
monstrația antifascistă, antihitleristă
din 13 martie 1936 din Capitală, de
monstrațiile de la 31 mai 1936 din
București și din alte centre ale țării
s-au constituit într-un răspuns hotărît dat agresiunilor fasciste în
Etiopia, Spania, formării blocului
militar agresiv „Axa Berlin—Roma",
în cadrul acestor mari demonstrații,
la care au participat comuniști, so
cialiști, social-democrați, muncitori,
țărani. Intelectuali, reprezentanți ai
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
întrerupător bipolar, cu fir flexi
bil tip „Moldavia", și a omologat
două noi produse — automat
de scară și releu antltrifazic și de
protecție la suprasarcină a motoa
relor electrice. Numărul produse
lor noi și reproiectate, promovate
în fabricație în perioada care a
trecut din acest an, a ajuns la 11,
colectivul de muncă de aici propunindu-și ca în 1989 să ajungă la un
grad de înnoire a producției de 85
la sută. (Dan Drăgulescu)
Peste 120 000 de inimi românești,
puternic vibrind de aleasă bucurie
și mindrie patriotică, s-au intilnit
în Capitală
— inima uriașă a
intregii țări — intr-o grandioasă
adunare populară, omagiind parti
dul, pe secretarul său general, exprimindu-și satisfacția pentru ma
rile noastre împliniri socialiste,
in epoca fără egal in întrea
ga existență a României, „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Țara întreagă, milioane și mili
oane de inimi românești, bătind lo
unison în acest timp istoric de ne
asemuită frumusețe, in mers de
gind înalt și faptă, rostește cuvînt
unanim de dragoste și recunoștință
pentru cel care, dăruindu-se cu
nesfirșită ardoare revoluționară, a
dat chip concret, prin noi și noi
realizări menite să înfrunte veșni
cia, României de adevăr și pace și
lumină.
Hotărire unanimă, nestrămuta
tă, de unitate in jurul partidului,

al tovarășului Nicolae Ceaușescu,
mărturisind intr-un singur glas
voința intregii țări de a urca
piscuri tot mai înalte in generoasa
epopee comunistă pentru neîncetat
progres, și civilizație.
Mindrie unanimă că, în această
mereu hotăritoare bătălie comunis
tă a prezentului pentru viitor tot
mai luminos, România și-a lichi
dat in întregime datoria externă,
marcind astfel adevărata ei inde
pendență economică și politică. A
fost posibil acest fapt datorită pu
terilor tot mal mari ale țării crea
te de mintea și brațele fiilor ei in
acești ani de vertiginoase înaintări
pe magistrala construcției socia
liste. Idealul independenței țării —
vis viu a fost prin veacuri șl
veacuri de restriști, de înfruntări
eroice cu dușmanii năvălitori ; a
fost flamură mereu înălțată în miinile atitor eroi jertfiți pentru izbinda lui. Comuniștii, neprecupe-

țindu-și forțele, necruțindu-și chiar
viața, mereu in fruntea întregului
popor, conducindu-l cu înflăcărat
elan revoluționar prin aspre bătălii
la victoria socialismului — vatră de
geometrii solare — au transformat
idealul nobil al independenței in
strălucitoare realitate. $i l-au aso
ciat cu numele celui mai cutezător
constructor al lui in Epoca de Aur
a țării — Nicolae Ceaușescu.
S-a desfășurat, prin ani și ani,
bătălia fără istov a partidului, a se
cretarului său general pentru vic
toria pe pămintul românesc a celui
mai fierbinte umanism, umanismul
socialist — omul muncitor să-și fie
singur stăpin, liber să-și zidească
visul de aur, biruind prin omenesc
efort și vis, deschizind demne porți
spre viitor țării...
S-a desfășurat, prin ani și ani,
bătălia fără istov a partidului, a
secretarului său general, făurindu-se, clipă de clipă, pas cu pas,

demnitatea țării, demnitatea po
porului...
120 000 de inimi românești oma
giază această bătălie, exprimind
voința a milioane și milioane de
inimi românești vibrind la unison,
întîlnindu-se in prag de Mai mun
citoresc,
dedicind muncitorește
noile victorii ale muncii lor mari
lor evenimente ale anului acesta —
cea de-a 50-a aniversare a marii
demonstrații patriotice, antifasciste
și antirăzboinice pentru indepen
dența României de la 1 Mai 1939,
cea de-a 45-a sărbătorire a elibe
rării patriei. întimpinind muncito
rește cel de-al XIV-lea Congres al
partidului.
Milioane și milioane de inimi
românești, vibrind la unison, con
struind simbolul strălucit al dra
gostei lor profunde pentru partid,
pentru conducătorul lui iubit,
creator de mărețe magistrale ale
vieții.

ALBA : Producție
fizică suplimentară

FOCȘANI : Săptămînărecord
în săptămina-record în producție
— acțiune organizată in unitățile
economice din municipiul Focșani
pentru întimpinarea zilei de 1 Mai
cu noi fapte de muncă — un obiec
tiv prioritar al întrecerii socialiste
l-a constituit realizarea exemplară
a tuturor indicatorilor de plan, a
fiecărui sortiment, grija deosebită
fiind orientată spre sarcinile la ex
port. întreprinderea de aparataj
electric pentru instalații, de exem
plu, a livrat in această perioadă
partenerilor externi primul lot de

în aceste zile, de angajantă în
trecere muncitorească, desfășu
rată în cinstea zilei de 1 Mai. in
unitățile din industria județului
Alba, realizarea exemplară a pro
ducției fizice planificate constituie
un obiectiv important, urmărit
zilnic Ia fiecare loc de muncă,
înnoirea tehnologiilor, organizarea
și modernizarea producției, utili
zarea la parametri superiori a
capacităților de producție con
tribuie în măsură hotăritoare la
îndeplinirea și depășirea prevede
rilor stabilite la producția fizică.
Pe această bază. în perioada care
a trecut din acest an au fost ob
ținute suplimentar 70 tone otel
aliat, 1 115 tone utilaje tehnologi
ce. 760 tone sodă calcinată. 390 tone
sodă caustică, 6 370 tone calcar

pentru industria siderurgică. 4 500
mașini de spălat rufe. 1 000 ma
șini de cusut. 7160 mc lemn de
mină. 1 200 mc cherestea. 34 000 mp
furnire estetice, 5 286 MWh ener
gie electrică, porțelan pentru menaj
și altele. Realizări deosebite în în
trecere obțin colectivele de muncă
de la întreprinderea Metalurgică
Aiud. întreprinderea de Utilaje
din Alba Iulia. Combinatul de Pro
duse Sodice Ocna Mureș. între
prinderea Mecanică din Cugir, în
treprinderea „Porțelanul" din Alba
Iulia, Uzina Hidroelectrică Sebeș.
(Ștefan Dinică).

BRĂILA : Noi nave
oceanice
După cum ne informează ingi
nerul Alexe Vasiliu, directorul
Șantierului Naval Brăila, o nouă
navă, tip supertrauler, de 5 000
tone tdw. a plecat în probe de
mare. Nava, denumită „Pietrosul",
este a șaptea din seria livrată be
neficiarului — respectiv. întreprin
derea de Pescuit Oceanic Tulcea.
Pe lingă instalațiile complexe de
pescuit, nava este înzestrată cu o
instalație modernă de prelucrare
a peștelui, o fabrică de ulei de
pește și una de făină. La Șantie
rul Naval Brăila au fost lansate în
fabricație încă o serie de 6 nave
modernizate. de același tip șl
pentru același beneficiar. (Candlano Priceputu).
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PRODUCȚII SUPERIOARE DE CĂRBUNE
prin folosirea intensivă a bazei tehnice din dotare
în strînsă legătură cu cerința Înfăptuirii ritmice si integrale a pla
nului la producția fizică, la recenta Plenară a C.C. al P.C.R.. tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea adoptării unor măsuri hotărîte
pentru realizarea in cele mai bune condiții a programelor privind asigu
rarea bâzei de materii prime. Este o cerință clar exprimată de secretarul
general al partidului, pentru înfăptuirea căreia au fost concentrate im
portante forțe tehnice materiale și financiare.
în această privință, sarcini cu totul deosebite revin unităților mi
niere de extracție a cărbunelui, a căror producție are un rol determinant
in balanța energetică a țării. în perioada care a trecut din aoest an,
numeroase colective de mineri, bazindu-se pe o bună organizare, pe im
portanta experiență acumulată, au obținut cantități sporite de căr
bune peste plan. Totuși, realitatea demonstrează că rezultatele obținute
pe ansamblul sectorului nu sînt încă la nivelul posibilităților, al capaci
tăților de producție, fapt dovedit de răminerile în urmă consemnate în
unele întreprinderi miniere.
Cum se acționează în aceste zile, In spiritul sarcinilor subliniate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru recuperarea neîntirzlată a restan
țelor, pentru folosirea intensivă a capacităților de producție 1 Iată tema
Investigațiilor întreprinse în două unități de profil.

La întreprinderea Minieră

Pe primul plan, ordinea și disciplina

MM este acont tona întretăiere a cotarilor
Campania agricolă din primăvara
acestui an s-a desfășurat în condiții
agrometeorologice deosebite. După
o iarnă cu precipitații scăzute, ca
racterizată. în general, prin tem
peraturi moderate, a urmat o pri
măvară secetoasă și călduroasă.
Chiar în ultima decadă a lunii mar
tie și in primele zile ale lui apri
lie, în aproape toate zonele tării
temperatura solului a depășit 10
grade, temperatură. care a făcut
cu putință ca toate culturile să fie
însămințate mult mai devreme decit
în alți ani,
Indicația dată de conducerea parti
dului ca. în condițiile climatice ale
acestei primăveri, să fie intensifi
cat ritmul de lucru pe ogoare,
astfel incit însămințarea principa
lelor culturi agricole să se încheie
pină la 10 aprilie s-a îndeplinit, prac
tic. în toate unitățile agricole. Ploi
le căzute in partea a doua a săptămînii trecute au găsit sămința în pămint. Specialiștii apreciază că in
aceste condiții au loc o răsărire
energică și o dezvoltare puternică
a plantelor, potențialul termic al so
lului fiind acum bine utilizat. Toate
acestea sînt de cea mai mare în
semnătate pentru asigurarea densi
tăților prevăzute de plante la hectar
și constituie premise sigure pentru
obținerea de recolte mari.
Dar să vedem mat întîi care este
starea de aprovizionare a solului , cu
apă. in urma ploilor căzute, iar cu
sprijinul specialiștilor din agricul
tură să punctăm citeva din priori
tățile acestor zile în ce privește e-

fectuarea lucrărilor de sezon. Potri
vit datelor furnizate de Institutul
de Meteorologie si Hidrologie, can
titățile de apă rezultate din ploile
căzute în ultima săptămină au însu
mat 15—25 litri de apă pe metrul
pătrat, iar pe unele suprafețe din
sudul Bărăganului, nord-vestul Ol
teniei, sudul Banatului și zona Subcarpatilor Răsăriteni cantitățile de
apă au depășit 25 de litri pe metrul
pătrat.
în mod firesc, specialiștii, totl oa
menii muncii din agricultură îsi
pun întrebarea : în ce măsură ac
tuala rezervă de apă din sol poate
asigura dezvoltarea normală a plan
telor ? întrebare firească, deoa
rece pe această bază pot fi luata
cele mai potrivite decizii privind efectuarea diferențiată a lucrări
lor agricole. îndeosebi cele de în
treținere a culturilor. Se apreciază
că precipitațiile căzute în ultima
săptămină au determinat îmbunătă
țirea rezervelor de umiditate din
stratul arabil. Astfel, solul s-a ume
zit pe adincimea de 20—30 cm, iar
în unele locuri — chiar pe 50 cm.
Ca urmare, pe cea mai mare parte
a teritoriului țării, la culturile de
toamnă neirigate rezervele de umi
ditate pe adincimea 0—20 cm sînt
satisfăcătoare și optime, situîndu-se
între 250 și 350 mc la hectar, iar în
unele zone aceste valori sint mult
mal ridicate, de la 350 la 500 mc la
hectar. Regimul termic al solului a
continuat să se mențină favorabil,
temperatura diurnă pe adincimea de
5—10 cm menținîndu-se între 10 și

Alte măsuri și acțiuni întreprinse
vizează mai buna organizare a pro
ducției. Astfel, in sectorul minier Ip,
prin redistribuirea personalului in
direct productiv în sectoarele direct
productive a sporit mult randamen
tul la extracție. Totodată, am luat
măsuri pentru pregătirea din timp a
noilor utilaje și efectuarea probelor
tehnologice. In felul acesta se ciștigă cit mai mult timp util pentru
producție. De asemenea, in vederea
înlăturării „golurilor" de producție
care ar putea să apară la termina
rea abatajelor în funcțiune, utilajele
Filipeștii de Pădure
tehnologice în noile abataje se vor
monta cu cel puțin 5 zile în avans.
De altfel, în toate sectoarele între
prinderii se manifestă o serioasă
preocupare pentru respectarea rigu
roasă a tehnologiilor de extracție și
asigurarea ritmică a locurilor de
muncă cu materiale și piese de
schimb. Reviziile și reparațiile — ac
tivitate pentru care sint constituite
echipe specializate — se efectuează
cu toată răspunderea și la un înalt
Și în microcariere se lucrează cu
nivel calitativ. în vederea reducerii
forțe sporite pentru îndeplinirea
consumului de carburant și sporirii
exemplară a sarcinilor de plan. O
productivității muncii, in cariera Zădată cu întărirea disciplinei tehno
ghid au fost puse in funcțiune două
logice ,și a muncii, cu folosirea in
excavatoare electrice.
tensivă a tuturor utilajelor, un
Concomitent, pentru ridicarea ca
accent deosebit se pune pe introdu
lității cărbunelui extras din subte
cerea de soluții tehnice noi, menite
ran se urmăresc atent funcționarea
să contribuie la creșterea producției
neîntreruptă a stației de claubaj,
în condițiile reducerii cheltuielilor,
Acordul global întărește răspunderea
pușcarea și încărcarea selectivă la
în mod deosebit a consumurilor de
lucrările de pregătire, alegerea ste
combustjbil și energie. Astfel, după
rilului de cărbune in abatajele fron
pentru respectarea tehnologiilor
cum ne-a precizat subingfnerul
tale, iar în cariere se realizează o
Gheorghe Cîrlănescu, prin introduce
gospodărire
corespunzătoare
a
ape

rea în carieră a unui buncăr de mare
în județul OLT au început lucrări
dreptățește să întrevedem recolte
lor și transportul operativ al sterilu
capacitate, de unde cărbunele este
le de întreținere a culturilor prăsi
bune și la această culttaă". De alt
lui
rezultat.
Toate
acestea
au
asi

Încărcat în vagoneți de mină și
toare întrerupte pentru scurtă vre
fel. la această fermă, unde prima
gurat în perioada care a trecut din
transportat la stația de sortare, se
me
de
ploile
căzute
recent.
Acum
prașilă manuală la fasole se apropia
acest an creșterea calității cărbune
obțin însemnate economii de com
ele
se
desfășoară
pe
un
front
larg.
de sfirșit, se lucra din plin și in
lui extras și obținerea unor impor
bustibil, Totodată, prin introducerea
In numeroase unități agricole se
solele cultivate cu sfeclă de zahăr
tante bonificații din partea benefi
lucrului în două schimburi in toate
luarează
intens.
Astfel,
in
cele
din
și
porumb. In cîmp se afla în
ciarilor.
Consiliul Agroindustrial Vișina, si
microcarierele și folosirea întregului
treaga forță de muncă a unității,
„întregul
colectiv
de
mineri
sălăparc de utilaje, producția a crescut
tuate în sudul județului, din cele
numărind 270 oameni. Se muncește
jeni se angajează să facă tot ce de
1 500 hectare cu plante prășitoare
intens si pe terenurile cooperative
cu 10 la sută față de prima lună a
pinde de ei pentru a da țării cit mai
prima
prașilă
a
și
fost
efectuată
pe
lor agricole Crușov, Obirșia si Văanului.
mult cărbune, pentru a-și onora
mai bine de 500 hectare. Cum "adăstrița.
exemplar sarcinile ce le revin din
De bună seamă, aplicarea măsu
veam să ne convingem la fața locului,
Se muncește Intens și în unitățile
programul energetic al țării — ne-a
rilor tehnico-organizatorice prevăzu
peste tot se acționa cu forțe sporite.
agricole din zona centrală a jude
spus Beniamin Coapși, secretarul co
te se dovedește a fi decisivă pentru
Aurel
Bondrescu,'președintele
consi

țului.
In Consiliul Agroindustrial
mitetului, de. partid. In întîmpinarea
liului agroindustrial. preciza: „Legea
onorarea exemplară a sarcinilor de
Valea Mare, organizatorul de partid
..jilp.i de 1 Mâl, am organizat zile» și'® jJrivffi'ă’ărfuiareii unor datorii ale cooplan. Totuși, trebuie să se acționeze
Constantin Lupu sublinia : „Măsuri
săpțămîni record în producție, atit
petativelor agricole de producție șl
în continuare pentru creșterea răsla nivel, de formații, schimburi, șec-, . Jăsaicifetiilloir -.economtcie intercoopera- ■ ■ le privind mărirea fondului de re
tribuire in natură, propuse de tova
toare, cit și fee întreaga exploatare " liste, care are la bază propunerile
puriderii și a disciplinei Ia toate
rășul Nicolae Ceaușescu și aprobate
minieră. Această amplă mobilizare,
punctele de lucru, în toate brigăzile
secretarului general al partidului,
de Comitetul Politic Executiv al
corelată
cu
perfecționarea
continuă
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
consti

și formațiile. Așezind la baza între
C.C. al P.C.R. din februarie, se con
a
organizării
producției
și
a
muncii,
tuie
un
nou
și
important
sprijin
agii activități aceste obiective, colec
cretizează acum in participarea acti
aplicarea consecventă a măsurilor
cordat unităților agricole, pentru
tivul minei Filipeștii de Pădure poa
vă la lucru a tuturor locuitorilor sa
din programul de modernizare vor
care
ne
exprimăm
din
toată
inima
telor. în fiecare unitate agricolă, in
te să-și sporească contribuția la asi
conduce la obținerea de noi și în
cele mai respectuoase mulțumiri.
fiecare formație de muncă este evi
gurarea bazei energetice a țării.
semnate sporuri la extracția de căr
Acestui nou sprijin trebuie să-i răs
dentă
preocuparea pentru calitatea
bune".
pundem prin muncă mai multă,
lucrărilor de întreținere a culturilor.
Ioan MARINESCU
Eugen TEGLAȘ
făcută cu răspundere, spre a obține
Specialiștii țin permanent sub ob
corespondentul „Scinteii*
producții mari. De aceea, acum
corespondentul „Scinteii*
servație fiecare cultură în parte și
toți locuitorii satelor au răspuns
decid unde să se lucreze cu priori
chemării adresate țărănimii de
tate. Avem deja in cîmp peste 1 400
secretarul general al partidului, de a
cooperatori, care lucrează la întreți
participa activ la efectuarea lucră
nerea culturilor. La Valea Mare, Brerilor de întreținere a culturilor. In
beni, Coteana, Milcov. ca de altfel
aceste zile se află la lucru aproape
în toate unitățile, am definitivat re
2 000 cooperatori, organizați în for
partizarea prăsitoarelor în acord
mații de lucru, care au angajat cul
global pe cooperatori șl localnicii
turile în acord global. In unele coo
cuprinși în activități Industriale.
perative agricole s-a apelat șt la
Toți cei cu care am încheiat con
forța de muncă cuprinsă în activi
tracte pentru a lucra în acord global
tăți industriale din Corabia și Ca
verifică densitatea culturilor, com
racal și care are domiciliul la sate".
pletează golurile acolo unde este
cazul șl trec imediat la efectuarea
Intr-adevăr, cimpul arată pre
prașileîor". Cu toate că pină acum
tutindeni verde. Chiar plantele de
s-a lucrat mai mult pe parcele si
fasole, cultură care. în alti ani. la
vetre, prima prașilă a fost efectua
această dată abia se insămînta.
tă pe mai bine de 300 hectare.
acum se înalță viguroase, avind
La Valea Mare, Strejeștî. Găneacinci frunzulițe. Acest aspect poate
sa. Mărunței. Movileni. în alte con
fi constatat la fata locului, intr-o
cultură de 100 hectare, apartinind
silii agroindustriale din zona da
centriț a județului. pretutindeni
Cooperativei Agricole
Vădastra.
plantele au răsărit. Iar condițiile
„Datorită răsăririi rapide și dezvol
fiind prielnice fac absolut necesare
tării puternice a plantelor în pe
rioada înfloritului ele vor fi ferite
lucrările de întreținere a culturilor.
de căldurile excesive — apreciază
întreprinderea Minieră Horezu, Județul Vilcea : Utilaje de Înalt randament in cariera de cărbune Berbești
Mlhai GRIGOROȘCUȚA
ing. Maria' Popescu, șefă de fermă
corespondentul „Scinteii"
Foto : Eugen Dichiseanu
la această unitate. Aceasta ne în

0 dovadă a capacității

de mobilizare a propriului colectiv
Mina Filipeștii de Pădure s-a În
scris, aproape fără excepție, an de
an. pe locuri fruntașe in întrecerea
socialistă, dovedind în numeroase
rînduri că are un colectiv puternic,
bine pregătit profesional și cu înaltă
conștiință muncitorească, capabil să
îndeplinească sarcinile ce îi sint în
credințate. Continuînd seria bunelor
rezultate Înregistrate anul trecut,
cind au depășit prevederile planu
lui la producția fizică cu peste 1100
tone lignit extras, la finele lunii
martie minerii din Filipeștii de Pă
dure înregistrau un spor de produc
ție față de nivelul planificat de aproape 3 600 tone cărbune.
Totuși, se cuvine făcută o preci
zare : datorită unei slăbiri a disci
plinei muncii, nerespectării tehnolo
giilor de lucru, precum și aplicării
cu întîrziere a unor prevederi din
programul de modernizare, in prima
parte a anului s-au înregistrat fluc
tuații destul de mari în nivelul pro
ducției. Acesta a fost și motivul pen
tru care Comitetul Județean Prahova
al P.C.R. a efectuat, împreună cu
comitetul de partid și consiliul oa
menilor muncii din întreprindere, o
temeinică analiză a cauzelor care
au determinat această stare de lucrurf.
' — Prin aplicarea măsurilor tehnico-organizatorice stabilite cu acest
prilej — ne-a spus secretarul 'comi
tetului de partid, tovarășul Gheorghe Bucurică — vom realiza, înain
te de termen, planul pe luna aprilie.
De altfel, după două decade din
aprilie sarcinile stabilite sint »ubstanțial depășite.
; Cum s-a acționat concret pentru
tnenținerea producției la un nivel
Constant ridicat 7 Șeful de brigadă
fJicolae Fătu ne-a vorbit pe larg
despre seriozitatea cu care s-a tre
cut la aplicarea prevederilor din
programul de perfecționare a orga
nizării și modernizare a producției.
Astfel, la mina Filipeștii de Pădure
se experimentează cu bune rezulta
te un nou utilaj : combina glisantă,
care asigură o creștere a producti
vității muncii In abataj cu peste 30
la sută, in condițiile valorificării de
pline a straturilor de cărbune. De
asemenea, s-a extins mecanizarea
extracției din abatajele cu o încli
nare mai mare de 12 grade, prin fo
losirea intersecțiilor mecanizate, pre
cum șl tăierea mecanizată In ltfcrările de pregătire prin utilizarea com
binei glisante pe transportor. Pro
movarea largă a acestor tehnologii
moderne va asigura, pe lingă un ni
vel superior al producției, și crește
rea puterii calorifice a cărbunelui
cu 40 kcal pe kg.

La întreprinderea Minieră Sălaj — Sărmășag

TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE
-EFECTUATE EXEMPLAR!

In primul trimestru al acestui an,
colectivul de oameni ai muncii de la
întreprinderea Minieră Sălaj —
Sărmășag a extras peste plan 16 600
tone cărbune. Principalele căi prin
care s-au obținut lună de lună
însemnate sporuri la producția fizi
că ni le prezintă inginerul Nicolae
Colțan, director tehnic al Întreprin
derii :
— Organizația de partid, consiliul
oamenilor muncii, întregul colectiv
au acționat și acționează, potrivit
unei strategii elaborate din timp,
pentru realizarea și depășirea volu
mului planificat la lucrările de pre
gătire, creșterea vitezelor de înain
tare in subteran, asigurarea funcțio
nării la întreaga capacitate a mași
nilor și utilajelor tehnologice, per
fecționarea organizării și moderniza
rea continuă a proceselor de produc
ție, extinderea mecanizării. O altă
preocupare constantă o reprezintă
îmbunătățirea calității cărbunelui
extras atit din subteran, cit și din
cariere.
— De ce puneți in prim-planul »tenției lucrările de pregătire ?
— Experiența ne-a demonstrat că
prin realizarea și depășirea planului
la lucrările de pregătire pot fi men
ținute in funcțiune toate abatajele
frontale. Acționind in acest fel, am
asigurat premisele pentru o bună ac
tivitate de producție in trimestrul II,
la această oră inregistrînd o depăși
re a planului cu 251 metri liniari la
lucrările de pregătire, 106 metri li
niari la săpare și 75 700 metri cubî
la descopertă in cariere. Cu alte cu
vinte, frontul de lucru necesar pen
tru perioada următoare este pe de
plin asigurat.
Cit privește desfășurarea activită
ții propriu-zise de extracție, sint
ilustrative aspectele consemnate la
două dintre sectoarele fruntașe din
cadrul întreprinderii : sectorul Săr
mășag I și sectorul Ip, care înregis
trează și cele mal mari depășiri la
producția fizică. Astfel, începind cu
acest an, ca urmare a aplicării în
avans a unor măsuri din programul
de perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției, la sectorul
minier Sărmășag I funcționează per
manent două complexe mecanizate,
în curind va fl montat un nou
complex mecanizat In abatajul 6 005,
precizează Ioan Oros, șeful de sec
tor, lucrările de pregătire fiind în
fază de finalizare. In momentul în
care se Încheie lucrările în vechiul
abataj, complexul nou va intra
imediat în producție. Față de abata
jul cu tehnologie clasică, prip mon
tarea complexului mecanizat reali
zăm un spor de producție da 200
tone cărbune pe zi.

15 grade. Acest regim termic a creat
condiții favorabile pentru răsărirea
energică a culturilor însămințate în
această primăvară și redresarea cul
turilor de toamnă. Cu toate acestea,
procesul de pierdere a apei din sol
se menține, ceea ce face necesară
efectuarea neîntîrziată a lucrărilor
de întreținere a culturilor.
In această perioadă, la culturile
prășitoare diminuarea cantității de
apă din sol are loc nu atit prin
consumarea acesteia de către plan
te. cit, mai ales, prin evaporarea ei
directă. Ca atare, este necesaf ca
lucrările de întreținere a culturi
lor să fie făcute fără intîrziere șl
cu cea mai mare răspundere, pen
tru a păstra solul fără buruieni si
în stare afinată în scopul preîntimpinării pierderii apei prin evapora
re. Dintre plantele prășitoare o aten
ție deosebită trebuie acordată po
rumbului, florii-soarelul, sfeclei de
zahăr, soiei și altor culturi. La
sfecla de zahăr, îndată ce se for
mează primele perechi de frunze,
este necesar ca. o dată cu efectua
rea prașileîor, să se facă și răritul
manual. asiguri ndu-se densitatea
plantelor la nivelul prevăzut in teh
nologii. La porumb, o atenție deose
bită trebuie acordată respectării teh
nologiei stabilite pentru asigurarea
densității optime a plantelor — ele
ment de oea mal mare însemnătate
în vederea obținerii producției pre
văzuta în plan. Specialiștii recoman
dă ca, după semănat, culturi
le să fie supravegheate perma
nent, efectuîndu-se tratamentele de
combatere a dăunătorilor, în vederea
obținerii de culturi cu densitatea
prevăzută. De asemenea, este ne
cesar să fie efectuate prașilele me
canice imediat după răsărirea plan
telor — lucrare de cea mai mare în
semnătate pentru prevenirea pier
derii apei din sol.
încheierea în linii generale a fri«ămîntărilor cu mult mai devreme
fată de alți ani. efectuarea unor
lucrări de bună calitate la pregăti
rea terenului și semănat, precipita
țiile căzute șl măsurile ce se vor
lua în continuare sint de natu
ră să asigure condițiile opri
me pentru dezvoltarea tuturor cul
turilor agricole. Important este
ca. acum. în lumina sarcinilor for
mulate de secretarul general al
partidului la recenta Plenară a C.C.
al P.C.R., să fie luate măsurile ce
se Impun pentru buna întreținere
a culturilor. Organele șl organizații
le de partid, consiliile populare șl
organele de specialitate au datoria
să asigure desfășurarea în continua
re, în condiții corespunzătoare a lu
crărilor agricole de primăvară — în
datorire de cea maț mare însemnă
tate pentru obținerea de recolte
mart.

Ioan HERTEG

Activitate intensă
în plantațiile de vii

în județul ARGEȘ se cultivă 3 540
hectare cu yii, din care 2 260 hectare
se află pe ijpd. Cele mai mari supra
fețe sint deținute de asociațiile viti
cole intercooperatiste Suseni și Topoloveni, de Stațiunea de Cercetare
și Producție Viticolă Ștefănești, în
treprinderile agricole de stat Leordeni și Costești. Acum, intreaga for
ță de muncă din acest important
sector al agriculturii este concentra
tă la executarea grabnică și de ca
litate a lucrărilor de sezon în vii.
Am urmărit cum se desfășoară lu
crările la Asociația Viticolă Intercooperatistă Suseni, care este una dintre
unitățile fruntașe ale județului în ob
ținerea de recolte superioare de stru
guri. în anul care a trecut, in această
unitate producția a fost mai mare cu
1100 kg struguri pe fiecare hectar
cultivat, fată de cea planificată. Si
aceasta datorită executării de calita
te a întregului complex de lucrări
pe tot parcursul anului și îndeosebi
strîngerii in timp record a întregii
recolte de struguri de pe cele 265
hectare aflate pe rod. Experienței
valoroase acumulate i s-au adăugat
acum noi valențe. Prin măsurile
stabilite de organizația de partid și
conducerea asociației, întreaga acti
vitate ce se desfășoară este in pas
cu stadiile prevăzute de lucru. Ingi
nerul Gheorghe Găină, directorul
asociației,
ne spune că, printr-o con
de producție Industrială și confecții
centrare intensă de forțe, s-a reușit
metalice, unde executăm lună de
să se încheie, cu o lună mai devre
lună un volum tot mai mare de In
me, lucrări importante, cum sint :
stalații sanitare și electrice, elemen
tăierile, cercuitul și legarea coarde
te de automatizări și confecții me
lor, evitindu-se astfel pierderea
talice. Aceasta este o explicație a
prin atingere a mugurilor de rod.
faptului că, in primul trimestru al
Au
fost plantate în timp și cele 25
acestui an, am depășit planul la ac
hectare cu viță de vie planificate.
tivitatea industrială cu 19 milioane
Concomitent cu efectuarea arătu
lei, iar la productivitatea muncii cu
rilor, printre rîndurlle de viță de vie
aproape 1 000 lei pe fiecare lucrător".
se
executa și grăparea. Asistenta
„în prezent sintem pe cale să fi
tehnică era aici asigurată de ingi
nalizăm o stație automată de izolat
nerul Ion Năstase, șeful fermei. De
anticorosiv conducte tehnologice cu
la el mai aflăm că, pentru a se efec
diametre cuprinse între 100 și 1 000
tua numai lucrări de bună calitate,
mm, operație care pină acum se fă
cea manual, cu un mare consum de - întreaga suprafață cu vie a fost re
partizată in acord global mecaniza
forță de muncă, ceea ce va determi
torilor. Prin această măsură este sti
na o creștere a productivității mun
mulat din plin interesul acestora de
cii cu circa 2 000 lei pe lucrător", a
a munci mai bine, mai spornic, pen
adăugat ing. Gheorghe Lupu, direc
tru a se realiza și depăși producțiile
torul antreprizei de instalatii-mohplanificate și de a se spori venituri
taj.
le
asociației și ale fiecărui om al
La rîndul ei, ing. Rodica Pirotu,
muncii
in parte. De altfel, trebuie
șeful biroului organizarea producției
arătat că în anul trecut, datorită re
și' a muncii, ne-a vorbit despre alți
coltelor bune și organizării muncii in
factori ce și-au pus „amprenta" asu
acord global, media lunară a retri
pra creșterii productivității muncii :
buției pe tractorist a fost intre
urmărirea cu consecvență a progra
3 500—4 000 lei. O atenție deosebită
melor de perfecționare a organizării
se
acordă aici culturilor intercalate,
muncii pe șantiere și modernizare a
ele constituind o sursă suplimentară
producției, extinderea cursurilor de
de venituri pentru asociație șl oa
policalificare și perfecționare a pre
meni. Amplasarea lor se face după o
gătirii profesionale a oamenilor mun
tehnologie aparte, printre rîndurile.
cii ș.a. Efecte pozitive asupra evolu
de viță de vie care nu au intrat incă
ției productivității muncii are, de ape rod. Pe această cale, în 1988 s-a
semenea, adincirea implementării ac
realizat un venit suplimentar de
tivității de informatică în activitatea
550 000 Iei. Anul acesta se cultivă
de ansamblu a unităților de con
suprafețe mai mari cu diferite cul
strucții.
turi intercalate.
Bătălia pentru o productivitate cit
Și in celelalte unități cultivatoare
mai înaltă se poartă așadar pe în
tregul front al activității colectivu
de viță de vie din județul Argeș se
lui; manifestîndiu-se un interes sis
muncește intens pentru a se obține
recolte mari de struguri. Trebuie ac
tematic pentru valorificarea tuturor
ționat ferm și în vederea îndeplinirii
factorilor de producție, ceea ce se
integrale a planului de plantări.
evidențiază în rezultatele obținute.

Creșterea mai accentuată a productivității munci - necesitate vitală a progresului ecnnomico-sncial
Așa cum se subliniază in cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Ia recenta Plenară a C.C. al P.C.R., in toate domeniile de activitate
trebuie să se ațorde o atentie deosebită creșterii mult mai puternice
a productivității muncii, pe baza organizării științifice a producției și a
muncii, a dotării cu noi utilaje și mașini complexe și modernizate, a
automatizării și mecanizării unui volum cit mai mare de lucrări. Este
de la sine înțeles că aceste cerințe — la care conducerea partidului s-a
referit in repetate rînduri — au in vedere contextul general al dezvol
tării intensive, calitativ superioare a economiei naționale in perioada
actuală și se încadrează organic in acțiunea de perfecționare a organi
zării și modernizare a producției. Ca atare, se impune ca in fiecare unitate economică să se caute permanent noi soluții, noi tehnologii, care să
asigure creșterea randamentului in muncă. Posibilitățile în acest dome
niu sint deosebit de mari și depinde numai de efortul de inteligență făcut
pentru punerea lor în valoare. Cum trebuie acționat ? Iată un singur
exempju, care — fără să constituie neapărat un etalon — este ilustrativ
pentru citeva din posibilele direcții de acțiune.
Trustul-Antrepriză Generală de
Construcții Industriale Craiova, dis
tins de trei ori cu „Ordinul Muncii"
în întrecerea socialistă, își desfășoa
ră activitatea pe raza a patru jude
țe, inclusiv in Capitală, fiind una
dintre cele mai mari unități de pro
fil din țară. De la începutul actua
lului cincinal, unitățile trustului au
pus in funcțiune 355 capacități de pro
ducția importante în județele Dolj,
Gorj. Mehedinți și Olt. Semnifica
tiv este faptul că în toți anii actua
lului cincinal planul a fost realizat
cu importante depășiri ; aceeași evoluție pozitivă s-a înregistrat și in
primul trimestru din acest an. Sportirila de producție, precizează ing.
Emil Țugui, directorul trustului, au
fost înregistrate în condițiile înca
drării in normele de consum prevă
zute și, ceea ce este mai relevant,
ala depășirii, de asemenea an de an,
a productivității muncii, fapt ca
puna în lumină preocupările stator
nice ale constructorilor craioveni
pentru o activitate cit mai eficientă.
Trebuie subliniat de la bun început
faptul că, la Trustul-Antrepriză Ge
nerală de Construcții Industriale Cra
iova, creșterea continuă a producti
vității muncii a constituit una din

secții de producție Industrială. Tot
odată, s-a încetățenit practica anali
zelor periodice, aproape lunar în or
ganizațiile de partid și trimestrial în
biroul executiv al consiliului oame
nilor muncii a stadiului de îndepli
nire a măsurilor din programul pri
vind creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii. Inginerul Gheor
ghe Ilea — directorul tehnic al trus
tului — făcea precizarea că cei 11
membri ai acestui organism se întilnesc lunar și. pe baza schimbului
de idei, opinii și propuneri, stabilesc
soluții care să conducă la devansa
rea prevederilor inițiale de creștere
a productivității muncii. Un exem-

iectare tehnologică de la nivelul an
treprizelor și secțiilor de producția
să se implice cu toată răspunderea
în acțiunea de creștere a gradului
de prefabricare, de industrializare a
lucrărilor în construcții și elaborare
a unor tehnologii noi de execuție.
Două exemple sint ilustrative in
acest sens. Primul : Ia construirea
tunelurilor de dezghețat din elemen
te prefabricate curbe cu suprafață
mare s-a proiectat și se aplică o
soluție nouă, prin care fundațiile
monolite și cu structură prefabricată
din 24 de elemente pe travee se în
locuiesc doar cu două elemente pe
travșe, sporind gradul de prefabri-

mia de lei construcții-montaj, dimi
nuarea consumului de metal. Aceste
două soluții, preciza ing. Gheorghe
Rică. șeful secției proiectare. au
fost însușite de ministerul de re
sort si sint generalizate la lucrările
de profil ce se execută în tară.
Un pilduitor exemplu în ce pri
vește creșterea substanțială a pro
ductivității muncii îl oferă, în cadrul
trustului, antrepriza de instalațiimontaj. Aici, in această acțiune, cu
adevărat de masă, au fost antrenați
nu numai proiectanții; ci în primul
rlnd cadrele din conducerea antre
prizei, ceilalți specialiști, care ra
portează periodic in adunările arga-

MEREU LA COTE TOT MAI ÎNALTE
DIN EXPERIENȚA TRUSTULUI-ANTREPRIZĂ GENERALĂ DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE CRAIOVA
problemele de bază ale activității
organelor și organizațiilor de partid,
a organului de conducere colectivă, a
specialiștilor investiți cu răspunderi
concrete in această direcție și, nu In
ultimul rind, a celorlalți constructori,
indiferent de locul de muncă și de
profesia practicată. Astfel s-a reușit
ca, in fiecare din cei trei ani care
au trecut din actualul cincinal, pla
nul la productivitatea muncii să fie
depășit, după cum la fel au evoluat
lucrurile și în primul trimestru din
acest an.
Cum se acționează concret în această direcție ? în primul rînd s-a
instituit un sistem riguros de urmă
rire permanentă și detaliată a sta
diului „la zi" al îndeplinirii planu
lui la productivitatea muncii la toa
te cele 6 antreprize, 27 brigăzi și 7

piu : pentru acest an era prevăzut
ca productivitatea muncii să sporeas
că cu 2,8 la sută, comparativ > cu
realizările — destul de substanțiale
în acest domeniu — din anul 1988.
Ca urmare a unei analize minuțioase
și a unei largi consultări, la care au
fost invitați să participe practic toți
conducătorii locurilor de muncă, s-a
ajuns la concluzia — materializată,
de altfel, intr-un nou program, mai
cuprinzător — că măsurile stabilite
pot. efectiv, să ducă la sporirea cu
4,8 la sută a productivității muncii.
Pornind de ia adevărul că activi
tatea de proiectare are o influență
hotăritoare asupra creșterii produc
tivității, in urma unei dezbateri lăr
gite in organul de conducere colec
tivă s-a stabilit ca toți cei 237 de
proiectanți, fiecare colectiv de pro-

care la 96 Ia sută, fată de 50 la sută
cit se obținea prin soluția inițială ;
termenul de execuție șe reduce de
la 14 luni la 8 luni, se dublează pro
ductivitatea muncii și se realizează
la fiecare tunel construit însemnate
economii de otel-beton si ciment.
Al doilea exemplu se referă la
preasamblarea la sol a estacade
lor metalice pentru transportul căr
bunelui. Soluția Inițială obliga con
structorii să monteze aceste estaca
de element cu element — șl acestea
erau de ordinul sutelor — la înălți
mea de pină la 40 m. Proiectul trus
tului craiovean prevede ca tronsoa
nele de estacadă să se preasambleze
la sol și să se monteze cu macarale
la cota finală. Avantaje : creșterea
productivității muncii cu 22 la sută,
reducerea cheltuielilor cu 11 lei la

nizațiilor de bază, in ședințele de
producție despre înfăptuirea sarcini
lor încredințate pe linia creșterii
productivității muncii. Așa se expli
că faptul că, paralel cu realizarea și
depășirea celorlalți indicatori de
plan, productivitatea muncii a cres
cut spectaculos anul trecut, compa
rativ cu primul an al cincinalului.
Mai exact spus, in anul 1988 s-a în
registrat o productivitate a muncii
pe lucrător mai mare cu circa 48
la sută, comparativ cu nivelul atins
in 1986. Inginerul Traian Stănculescu
a ținut să precizeze : „Productivita
tea muncii, eficiența activității noas
tre in general sint cu atit mai mari
cu cit mutăm mai mult activitatea
din șantiere în secțiile de producție
industrială. Iată de ce. am extins șl
dotat în mod corespunzător secțiile

Nicolae BABALĂU

corespondentul „Scinteii*

Gheorghe CIRSTEA

corespondentul „Scinteii*
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Impresionante adunări populare în numeroase județe ale țării

ENTUZIASTE MANIFESTĂRI ALE UNITĂȚII ÎNTREGIMII POPOR IN JURUL PARTIDULUI,
AL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESUU, ALE SATISFACȚIEI DE A TRĂI ȘI MUNCI

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ÎNTR-0 PATRIE SOCIALISTĂ, INDEPENDENTĂ, ÎNFLORITOARE
Telegrame adresate secretarului general al partidului
!

• Vibrant omagiu, sentimente de profundă recunoștință |

i
partidului j

; tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru contribuția hotă-

i ritoare

la elaborarea și înfăptuirea politicii
> și statului nostru, pentru dezvoltarea multilaterală a !

j patriei,

pentru lichidarea datoriei externe, pentru |

i

! creșterea continuă a bunăstării întregului popor.

j

• h intimpinarea marii sărbători naționale, a Congresu-'
! lui al XlV-lea al partidului, angajare revoluționară pentru'

j înfăptuirea hotăririlor
i Central al partidului.

j
j

adoptate de plenara Comitetului

Imagine de la adunarea populară din municipiul Suceava

PITEȘTI
La adunarea populară din
municipiul Pitești au luat parte
peste 80 000 de muncitori, ță
rani cooperatori, specialiști, alțl
oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile orașului, elevi și studenți. In cadrul adu
nării, care a fost deschisă de
tovarășul Nicolae Zevedei, pri
marul municipiului, au luat
cuvintul tovarășii Ion Răileanu, maistru la întreprinderea
de Autoturisme „Dacia", Vaslle Stoica, muncitor la Combi
natul Petrochimic, Gherghina
Buican. președinta comitetului
sindicatului de la întreprin

derea „Textila", Ion Dorobanțu,
președintele C.A.P. Buzoiești,
Ion Sfetcu, maistru la TrustulAntrepriză Generală pentru
Construcții-Montaj,
Niculina
Vasilescu, președinta Comite
tului județean Argeș al femei
lor, Tudorică Lungu, prim-secretar al Comitetului munici
pal Pitești al U.T.C., Gheorghe
Catană, prim-secretar al Comi
tetului județean Argeș al
P.C.B.
In telegrama adresată tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU
se spune :

Exprlmtndu-vă cele mai alese ginduri șl sentimente ale co
muniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județul Argeș,
vă aducem un vibrant și înălțător omagiu, dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, erou in
tre eroii neamului, pilduitor exemplu de înflăcărat patriot și
revoluționar, personalitate politică proeminentă a lumii con
temporane, care călăuziți țara și poporul pe drumul luminos
al socialismului și comunismului.
Participanții la adunarea populară, care s-a desfășurat în
atmosfera de puternică însuflețire patriotică, generată de
lucrările istoricei Plenare a Comitetului Central al Partidului
Comunist Român și ale sesiunii Marii Adunări Naționale, au
relevat cu mindrie că, sub conducerea partidului, a secretarului
său general, s-au înfăptuit neabătut planurile de dezvoltare
economico-socială a țării, s-au asigurat locuri de muncă și un
nivel de viață tot mai ridicat pentru toți cetățenii patriei.
Este meritul dumneavoastră nepieritor că, paralel cu puternica
dezvoltare a industriei, agriculturii, cu realizarea unui
impresionant volum de construcții de locuințe, a unor
grandioase obiective ce vor dăinui peste veacuri, România
socialistă a reușit să-și plătească integral datoria externă,
împreună cu întregul popor vă exprimăm nemărginita noastră
recunoștință pentru această realizare istorică, pentru acest act
de demnitate națională, care pune puternic in evidență
trăinicia și forța economiei naționale, justețea politicii parti
dului nostru.
Adresăm calde sentimente tovarășei Elena Ceaușescu,
eminent om politic și savant de largă recunoaștere interna
țională, pentru contribuția deosebită la elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului nostru, Ia înflorirea neîntreruptă a
științei, invățămintului și culturii românești.
Sintem conștienți, se spune in telegramă, că avem datoria
să muncim mult mai bine, să obținem rezultate superioare
!n toate domeniile și, in acest spirit, vă raportăm că am
analizat, cu răspundere și exigență, critic și autocritic, modul
cum s-a acționat, rezultatele obținute in primul trimestru al
acestui an și măsurile ce se impun pentru ca 1989 să fie
anul celor mai bune țezultate.

BOTOȘANI
La Botoșani, în Piața Repu
blicii, a avut loc o adunare
populară la care au participat
peste 30 000 de oameni ai
muncii.
Au luat cuvîntul tovarășii
loan Cojocaru, prim-secretar
al Comitetului municipal de
partid, Georgeta Podaru, secre
tar al comitetului de partid de
la întreprinderea Textilă „Mol
dova", Constantin Huțu, secre
tar al comitetului de partid de
la întreprinderea „Electrocontact", Elena Savan, tehnician la
întreprinderea de Fire și Fibre
Melana, vicepreședinte al Co

mitetului municipal al O.D.U.S.,
Mihai Birliga, Erou al Muncii
Socialiste, președintele Coope
rativei Agricole de Producție
din comuna Roma, Veronica
Burcă, președinta comisiei de
femei de la întreprinderea „In
tegrata de In", Ovidiu Burlacu,
prim-secretar al Comitetului
municipal U.T.C., Iulian Ploștinaru, prim-secretar al Comite
tului județean Botoșani al
P.C.R.
Participanții la adunare au
adresat o telegramă tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU in care
se spune :

Cu sentimente de deplină satisfacție și profundă mindrie
patriotică, am luat cunoștință de strălucita realizare a țării
noastre — plata completă a datoriei externe, care se înscrie in
bilanțul mărețelor înfăptuiri obținute de poporul nostru, sub
conducerea partidului.
Vă exprimăm întreaga noastră recunoștință pentru dăruirea
și abnegația revoluționară cu care acționați pentru înflorirea
continuă a României, întărirea independenței și suveranității
sale, ridicarea permanentă a gradului de civilizație materială
și spirituală al poporului nostru.
Folosim acest prilej pentru a vă adresa, de asemenea, cele
mai calde mulțumiri pentru inițierea legii privind anularea
unor datorii ale cooperativelor agricole de producție, măsuri
ce ilustrează preocuparea statornică a partidului, a dum
neavoastră personal pentru dezvoltarea agriculturii, pentru
sprijinirea eforturilor țărănimii cooperatiste in vederea ob
ținerii unor producții agricole, vegetale și animaliere, tot mai
mari. Ia nivelul prevederilor de plan, al obiectivelor noii
revoluții agrare.
Cu aleasă stimă și prețuire, subliniem contribuția de deo
sebită însemnătate a tovarășei Elena Ceaușescu la elaborarea
și înfăptuirea politicii partidului și statului, la promovarea
susținută a progresului tehnic' in toate domeniile și sectoare
le de activitate, la puternica înflorire a științei, invățămintului și culturii românești.
Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că locuitorii județului Botoșani vor face
totul pentru îndeplinirea integrală a planului și angajamen
telor asumate, intimpinind cu rezultate cit mai bune marea
sărbătoare națională de Ia 23 August și Congresul al XlV-lea
al partidului.

BRAȘOV
La adunarea populari care a
avut loc în municipiul Brașov
au participat circa 80 000 de
oameni al muncii din mari șl
reprezentative Întreprinderi ale
Industriei constructoare de ma
șini și ale industriei ușoare, din
alte unități economice, con
structori ai noilor și frumoase
lor ansambluri de locuințe din
localitate, cercetători și proiec*
tanti, cadre didactice, cadre
universitare, elevi și studenți.
Au luat cuvintul tovarășii
Adrian Cioboiu, prim-secretar
al Comitetului municipal Brașov
al P.C.R., Octavian Căpitanu,
director general al întreprinde

rii „Tractorul”, Rodlca Balcu,
președinta comitetului sindica
tului de la întreprinderea „Rul
mentul", Constantin Turcin,
maistru la întreprinderea de
Autocamioane, loan Șoană, pre
ședintele Cooperativei Agricola
de Producție Cristian, Negruțlu
Filofteia, rectorul Universității
Brașov, Viorel Chiriac, primsecretar al comitetului munici
pal U.T.C., Petre Preoteasa,
prim-secretar al Comitetului
județean Brașov al P.C.R.
In telegrama adresată tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU
de participanții la adunare se
arată :

In aceste momente de înălțătoare mindrie patriotică, de
profundă semnificație pentru destinele poporului român —
cind tara noastră, lichidind datoria externă, și-a asigurat
deplina independentă economică și politică — participanții la
marea adunare populară de la Brașov, in numele comuniștilor,
al tuturor locuitorilor municipiului și al întregului județ,
animați de cele mai alese sentimente de dragoste și nemărgi
nită recunoștință, vă aduc un vibrant omagiu pentru tot ceea
ce ați făcut și faceți, dumneavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru continua inflorire a pa
triei, pentru ridicarea României pe trepte tot mai înalte de
progres și civilizație, pentru înfăptuirea visului de aur —
comunismul.
Rambursarea integrală de către țara noastră a datoriei sale
externe reprezintă o izbindă de istorică importanță in viața
poporului, care ilustrează cu strălucire capacitatea și vitalitatea
economiei naționale, unitatea de voință și> acțiune a poporu
lui, hotărirea sa de a transpune in viață mărețul program
ai partidului de edificare a societății socialiste multilateral
dezvoltate și înaintare a României spre comunism.
Mindri de istoricele succese obținute de țara noastră in
anii socialismului, cu deosebire in epoca de măreție și glo
rie intrată definitiv in conștiința neamnlui drept „Epoca
Nicolae Ceaușescu", folosim și acest prilej pentru a vă adresa,
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai
calde mulțumiri, recunoștința noastră profundă pentru orien
tările și indicațiile ce ni le-ați dat cu prilejul vizitelor cu
care ați onorat județul nostru, pentru sprijinul permanent
acordat, astfel incit județul Brașov, asemenea tuturor județe
lor țării, să înainteze cu pași fermi pe calea dezvoltării economico-sociale, a progresului și civilizației socialiste.
Conștienți pe deplin de marile răspunderi ce ne revin, ne
angajăm solemn, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să urmăm neabătut luminosul exemplu
al vieții și activității dumneavoastră eroice, să muncim cu
răspundere, abnegație și dăruire pentru a intimpina ziua de
1 Mai, cea de-a 45-a aniversare a actului istoric de la
23 August și cel de-al XlV-lea Congres al partidului — cu
cele mai bune rezultate din istoria județului, astfel incit să
aducem o contribuție sporită la înflorirea multilaterală a
României socialiste.

BUZĂU
Peste 50 000 de oameni ai
muncii au participat la adu
narea populară care a avut Ioc
in piața „Dacia"' din municipiul
Buzău. Au luat cuvîntul tova
rășii Romus Țolea, prim-secre
tar al comitetului municipal de
partid, Ioan Blag, directorul în
treprinderii „Metalurgica", Iordache Granate, președintele Co
operativei Agricole de Produc
ție Puiești, Ion Surugiu, pre
ședintele comitetului sindica

tului de la întreprinderea de
Utilaj Tehnologic, Floarea Prunău, secretar al comitetului
U.T.C. de Ia întreprinderea
„Textila", Radu Mitrovici, mun
citor la Complexul C.F.R., Simion Cotoi, prim-secretar al
Comitetului județean Buzău al
P.C.R.
Participanții la adunare au
adresat tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU o tele
gramă in care se spune :

In aceste momente inălțătoare, vă adresăm, din adincul ini
milor noastre, cele mai vii și călduroase mulțumiri pentru
contribuția inestimabilă pe care o aduceți la elaborarea, fun
damentarea și înfăptuirea politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, temelia trainică a succeselor istorice
obținute in toate domeniile vieții materiale și spirituale, in
ridicarea continuă a nivelului de civilizație și bunăstare al
întregului popor.
In același timp, adresăm un cald și vibrant omagiu tovarășei
Elena Ceaușescu, eminent om politic, pentru strălucita con
tribuție la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvol
tare economico-socială a țării, la înflorirea puternică a știin
ței, invățămintului și culturii românești.
Dind o înaltă apreciere tezelor, ideilor și orientărilor cu
prinse in cuvintările dumneavoastră la recenta Plenară a
C.C. al P.C.R., la plenara Consiliului Național al F.D.U.S., la
grandioasa adunare populară din Capitală, exprimind deplina
aprobare față de Hotărirea istorică adoptată de Marea Aduna
re Națională, care a consfințit lichidarea datoriei externe a
țării și renunțarea definitivă la credite din străinătate, vă
adresăm, in aceste momente de vibrant patriotism, un fierbinte
omagiu și întreaga recunoștință pentru grija statornică ce o
purtați dezvoltării economice și sociale a țării.
Mulțumim din inimă pentru legea privind anularea unor
datorii ale cooperativelor agricole de producție și ale aso
ciațiilor economice intercooperatiste, văzind in aceasta o nouă
și elocventă dovadă a grijii statornice a partidului pentru
dezvoltarea puternică a agriculturii, pentru infăptuirea noii
revoluții agrare și înflorirea satului românesc.
Exprimindu-nc mîndria nețărmurită față de grandioasele
realizări ale României socialiste, increderea neclintită in

strălucitul său viitor eomunlst, ne angajăm să înfăptuim
exemplar sarcinile de plan in Industrie, agricultură. In cele
lalte sectoare de activitate, intimpinind astfel, cu noi și re
marcabile fapte de muncă, ziua de 1 Mai, a 45-a aniversare
a mărețului act istoric de la 23 August 1944 și Congresul al
XlV-lea al Partidului Comunist Român.

CLUJ-NAPOCA
La adunarea populară din
municipiul Cluj-Napoca, care
s-a desfășurat in Piața Păcii, au
luat parte peste 80 000 de oa
meni ai muncii din unităti eco
nomice și instituții, țărani co
operatori, cercetători și cadre
universitare, studenți si elevi.
Au luat cuvîntul tovarășii
Mlhai
Tălpeanu,
directorul
Combinatului de Utilaj Greu,
Ana Fărcaș, maistru, secretarul
comitetului de partid de Ia
Combinatul de Pielărie șl în
călțăminte „Clujeana", Petru
Crișan, maistru, președintele
comitetului sindicatului de la

întreprinderea Mecanică de
Material Rulant „16 Februarie",
Alexandru Cordoș, secretar al
Comitetului Județean al U.T.C.,
Ioan Luca, președintele Coope
rativei Agricole de Producție
din comuna Mihal Viteazul,
Aurel Negucioiu, rectorul Uni
versității din Cluj-Napoca, Ioachim Moga, prim-secretar al
Comitetului Județean Cluj al
P.C.R.
în
Încheierea
adunării
populare,
participanții
au
adresat
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU o tele
gramă, în care se spune:

In deplină unitate de gînd și faptă cu întreaga națiune, vă
rugăm să primiți, mult stimate și iubite tovarășe secretar
general, prinosul nostru de recunoștință, aleasă prețuire și
admirație pentru prodigioasa dumneavoastră activitate ce o
desfășurat! in fruntea partidului și statului, asigurind dezvol
tarea continuă a patriei in care ne-am născut, muncim și
trăim, ridicarea ei pe trepte tot mai inalte de civilizație
socialistă.
Statornica dumneavoastră preocupare pentru continua per
fecționare a organizării și conducerii economiei naționale —
temelia vieții sociale — pentru sporirea eficienței producției
industriale și agricole iși găsește deplină concretizare și in
măsurile adoptate, din inițiativa și cu contribuția dumnea
voastră hotăritoare, de către recenta Plenară a C.C. al P.C.R.
privind mai buna utilizare a resurselor materiale și finan
ciare, anularea datoriilor unor cooperative agricole de pro
ducție, organizarea și modernizarea localităților, sistemati
zarea teritoriului, optimizarea transporturilor, căilor de comu
nicații și a rețelelor de energie electrică, pentru care locui
torii județului Cluj vă aduc cele mai respectuoase mulțumiri.
Achitarea datoriei externe de către țara noastră, eveniment
epocal pentru asigurarea deplinei sale independențe econo
mice și politice, ilustrează in modul cel mai convingător
justețea politicii partidului nostru de creștere puternică a
forțelor de producție, pe baza celor mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii, vigoarea și dinamismul economiei noastre
naționale. Această strălucită izbindă a avut loc in condițiile
in care, datorită grijii dumneavoastră permanente, nivelul de
trai al întregului nostru popor a crescut continuu.
Aleasă prețuire și profundă recunoștință aducem tovarășei
Elena Ceaușescu, pentru contribuția sa deosebită la elabo
rarea și infăptuirea politicii interne și externe a partidului
și statului nostru, Ia înflorirea științei, Invățămintului și cul
turii, Ia măreața operă de edificare a socialismului și comu
nismului pe pămintul străbun al patriei.
Toți locuitorii județului Cluj vă încredințează, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor munci cu
dăruire șl responsabilitate comunistă pentru îndeplinirea in
mod exemplar a sarcinilor economico-sociale pe anul 1989 și
pe întregul cincinal, contribuind astfel la ridicarea României
pe noi trepte de progres și civilizație.

TlRGOVIȘTE
în cadrul adunării nopulare
din municipiul Tîrgoviște, la
care au participat peste 30 000
oameni ai muncii, au luat
cuvintul tovarășii Ion Nicolae.
prim-secretar al Comitetului
municipal de partid. Mihai
Curcubata. directorul Combina
tului de Oțeluri Speciale, Ma
riana Paicu. prim-secretar al
Comitetului Județean Dîmbovița
al U.T.C,. Ion Oncescu. secretar
al comitetului de partid de la
întreprinderea de Utilaj Petro

lier. Ioana Grigore. președintele
comitetului
sindicatului
de
la întreprinderea „Romlux",
Nicolae Neacsu. președintele
C.A.P. Petrești. Ion Trandafir,
președintele Comitetului Ju
dețean Dîmbovița al O.D.U.S.,
Pantelimon Găvănescu. primsecretar al Comitetului Județean
Dîmbovița al P.C.R.
în telegrama adresată tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU
se spune :

Participanții Ia adunarea populară din Tirgoviște, veche
vatră de istorie, puternică și modernă cetate a oțelului și con
strucțiilor de mașini, dau glas adeziunii depline Ia politica
partidului și statului nostru, de dezvoltare și inflorire con
tinuă a țării, de ridicare a patriei pe cele mai inalte trepte de
progres și civilizație, de creștere a calității vieții și muncii
poporului nostru.
Asemenea întregii națiuni, ne exprimăm satisfacția și mindria patriotică pentru faptul că România a plătit complet da
toria externă, izbindă de prestigiu ce demonstrează justețea
politicii partidului, forța și capacitatea economiei naționale,
hotărirea poporului nostru de a înfăptui neabătut programul
de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a patriei spre comunism.
Cu sentimente de profundă gratitudine relevăm că recen
tele măsuri adoptate din inițiativa dumneavoastră cu privire
la creșterea cantităților de produse pentru retribuirea în natu
ră, precum și anularea unor datorii ale cooperativelor agricole
de producție și asociații economice intercooperatiste reflectă
preocuparea permanentă a partidului, a dumneavoastră per
sonal pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii, înflo
rirea satului românesc.
Mulțumindu-vă din toată inima pentru tot ce întreprindeți
spre binele tării și fericirea poporului, vă încredințăm, mult
iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom acționa
neabătut, strins uniți in jurai partidului, pentru realizarea

exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cin
cinal, pentru a ne aduce o contribuție sporită la progresul ge
neral al patriei socialiste,

SLATINA
Adunarea populară desfășura
tă in piața centrală a munici
piului Slatina a întrunit peste
30 000 de participanți, muncitori
de la întreprinderile de alu
miniu, de produse cărbunoase.
țevi, rulmenți și de utilaj ali
mentar, constructori, hidroenergeticienl, textiliști și lucrători
ai ogoarelor, cadre didactice,
elevi și pionieri. Au luat cu
vîntul tovarășii Ion Manea,
prim-secretar al Comitetului
municipal de partid. Alexandru
Orzață, directorul întreprinderii
de Aluminiu, Aurica Borcan,
președintele Cooperativei Agri
cole de Producție Valea Mare,

Marin Mustățea, maistru, se
cretar al comitetului de partid
de la Antrepriza de Construcții
Hidrotehnice, Paul Marinescu,
prim-secretar al Comitetului
județean Olt al U.T.C,. Laurenția Dinică, secretar al organiza
ției de partid de la Liceul „Ion
Minulescu", Ion Bungiu, pre
ședintele comitetului sindica
tului de la întreprinderea da
Prelucrare a Aluminiului, Vasile Carp, prim-secretar al Co
mitetului județean Olt al
P.C.R.
In telegrama adresată tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU
se spune :

In aceste momente de Înălțătoare semnificație istorică, toți
cei ce trăiesc șl muncesc pe străvechile și înfloritoarele me
leaguri ale Oltului dau expresie gindurilor celor mai alese
și simțămintelor de fierbinte recunoștință față de dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, care
conduceți, cu clarviziune științifică și fermitate, România pe
calea socialismului șl comunismului.
Ne exprimăm, in, același timp, sentimentele de aleasă
stimă și prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu pentru
contribuția de mare însemnătate la infăptuirea politicii parti
dului și statului nostru, la dezvoltarea științei, invățămintului
și culturii românești, la creșterea rolului lor în realizarea ma
rilor obiective ale construcției socialiste in patria noastră.
Am trăit momente de profundă mindrie patriotică și aleasă
satisfacție, luînd cunoștință că România și-a lichidat în între
gime datoria externă, excepțională realizare ce se inscrie in
bilanțul marilor noastre Împliniri.
Adunarea la care am participat astăzi reprezintă un minunat
prilej pentru a vă aduce cele mai respectuoase mulțumiri
pentru măsurile adoptate, la propunerea dumneavoastră, pri
vind anularea unor datorii ale cooperativelor agricole de pro
ducție si asociațiilor economice intercooperatiste. nouă și eloc
ventă dovadă a grijii permanente pe care o acordați dezvol
tării agriculturii, infloriry satului românesc.
Exprimindu-ne adeziunea deplină la întreaga politică in
ternă si externă a partidului și statului nostru, reafirmăm
angajamentul solemn al comuniștilor, al tuturor oamenilor
muncii din municipiul Slatina și din intreg județul Olt ca,
strins uniți in jurul partidului, al dumneavoastră, să nu pre
cupețim nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan pe acest an și pe intregul cincinal, pentru a
intimpina ziua de 1 Mai, cea de-a 45-a aniversare a revoluției
de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperlalistă
și Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român eu
rezultate remarcabile in toate domeniile de activitate.

SUCEAVA
La adunarea populară desfă
șurată în piața „Mihai Viteazul"
din Suceava. Ja care au parti
cipat peste 45 000 de oameni ai
muncii, au luat cuvîntul tovară
șii Mihai Găinariu, prim-secretar
al Comitetului municipal de
partid. Iacob Costache, directo
rul întreprinderii de MașiniUnelte, Adriana Mariana Bejan,
secretar al comitetului de Dartid
de la întreprinderea de Tricotaje
„Zimbrul", Corneliu Duceac.
directorul Liceului industrial

nr. 4, Elena Constanta Popovici,
președinta comitetului sindical
de la Combinatul de Fibre, Ce
luloză și Hirtie, Vasile Dănilă,
prim-secretar al Comitetului
municipal al U.T.C.. Costică
Stoica, prim-secretar al Comi
tetului județean Suceava al
P.C.R.
Participanții au adresat. In
încheierea adunării, o tele
gramă
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. In
care se spune :

In aceste momente de puternică vibrație patriotică, vă adu
cem un fierbinte omagiu dumneavoastră, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru neobosita și strălucita
activitate ce o consacrați progresului neîntrerupt al țării, bine
lui și fericirii poporului, edificării socialismului și comunis
mului pe pămintul patriei.
Ne exprimăm, totodată, întreaga stimă și prețuire față de
activitatea prodigioasă, politică, socială și științifică a
tovarășei Elena Ceaușescu, față de contribuția deosebită la
stabilirea și infăptuirea obiectivelor de dezvoltare generală a
țării.
Cu viu interes și deplină aprobare am urmărit importantele
cuvintări pe care, iubite conducător al partidului și statului,
le-ați rostit la plenara Comitetului Central al partidului și
plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, la grandioasa adunare populară a oamenilor
muncii din Capitală, am luai cunoștință de importantele
hotăriri și legi adoptate. Mărețele realizări dobindite de popoiul român sînt amplificate de faptul că țara noastră a achi
tat integral, la sfirșitul lunii martie, datoriile externe, ceea ce
reprezintă — așa cum apreciați dumneavoastră — o mare
victorie a patriei noastre, o expresie a forței economiei na
ționale.
Vă asigurăm, și cu acest prilej, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că oamenii muncii suceveni, urmindu-vă
exemplul dumneavoastră de muncă și acțiune revoluționară
puse in slujba înfăptuirii idealurilor supreme ale națiunii
noastre, puternic mobilizați de orientările și indicațiile date,
iși vor consacra întreaga energie și putere de creație reali
zării exemplare a sarcinilor ce le revin, intimpinind cu re(Continuare in pag. a IV-a)
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INTR-O PATRIE SOCIALISTĂ, INDEPENDENTĂ, ÎNFLORITOARE
(Urmaro din pag. a III-a)
■ultate remarcabile ziua de 1 Mai, a 45-a aniversare a vic
toriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă
ți antîimperialistă și Congresul al XIV-lea al Partidului Co
munist Român.

ALEXANDRIA
Pesta 25 000 de oameni ai
muncii au luat parte la adunarea
populară din municipiul Ale
xandria.
Au luat cuvîntul tovarășii
Ștefan Deculescu. prim-secre
tar al Comitetului municipal de
partid. Marin Nedea. Erou al
Muncii Socialiste, președintele
C.A.P. Purani. Romulus Panait,
președintele comitetului sindi
catului de Ia întreprinderea de
Rulmenți. Sava Tudoran. primșecretar al Comitetului județean

al U.T.C.. Niculina Militaru,
director al Liceului agroindus
trial. Ion Tudor, maistru, secre
tar al comitetului de partid șl
președintele consiliului oame
nilor muncii de la întreprin
derea de Panouri si Tablouri
Electrice. Ion Deaconu. primsecretar al Comitetului Județean
Teleorman al P.C.R.
Participanta la adunare au
adresat tovar asului
NICOLAE CEAUSESCU o te
legramă In care se arată :

lii numele comuniștilor, a! tuturor celor ce muncesc șl trălese In județul Teleorman, vă exprimăm sentimente de aleasă
prețuire și profundă recunoștință, pentru exemplara abnega
ție cu care acționați tn vederea dezvoltării multilaterale a tă
rii, creșterii bunăstării materiale șl spirituale a întregului po
por, întăririi independentei ți suveranității patriei, pentru
toate marile Înfăptuiri din ultimii 24 de ani, fără precedent in
Întreaga noastră Istorie, care poartă pecetea gindirii științi
fice. novatoare și a faptei dumneavoastră revoluționare.
Dăm expresie, totodată, stimei și prețuirii deosebite față de
tovarășa Elena Ceaușescu, pentru aportul de mare însemnătate
la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, la
puternica dezvoltare și afirmare a științei, Invățămintului și
culturii românești, ca factori hotăritori ai progresului țării.
Dăm o înaltă apreciere strălucitei realizări a României —
achitarea completă a datoriei externe, succes de mare presti
giu, ce demonstrează cu tărie Justețea politicii partidului, forța
economiei noastre socialiste, voința și capacitatea poporului
de a-și făuri liber și demn luminosul destin comunist.
Lucrătorii ogoarelor teleormănene, in mijlocul cărora v-ați
aflat fn repetate rinduri, ,cu prilejul vizitelor de lucru efec
tuate, vă sint profund recunoscători pentru recentele măsuri
inițiate de dumneavoastră și statuate prin lege privind anu
larea unor datorii ale unităților agricole cooperatiste și vă
încredințează că vor acționa neabătut pentru înfăptuirea obiec
tivelor noii revoluții agrare, pentru continua înflorire a sate
lor noastre.
Exprimindu-ne profunda adeziune la politica Internă și ex
ternă a partidului și statului, elaborată și promovată cu con
secventă de dumneavoastră, sintem ferm hotărîți să îndepli
nim exemplar planul pe acest an, pentru a situa Teleormanul
printre județele fruntașe ale țării.

FOCȘANI
La adunarea populară care a
avut loc in Piața Unirii din mu
nicipiul Focșani au participat
peste 25 000 oameni al muncii
din întreprinderile și instituțiile
municipiului.
Au luat cuvlntul tovarășii
Gheorghe Mihail, prim-secretar
al Comitetului municipal de
partid, Maria Stan, secretarul
comitetului de partid, președin
tele consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea de Con
fecții Focșani, Nicolae Parfenie, președintele Cooperativei
Agricole de Producție Focșani,
Radu Nițu, președintele Consi

liului municipal al sindicatelor,
Ion Oancea, prim-secretar al
Comitetului municipal al U.T.C.,
Nicu Braniște, președintele Co
mitetului Județean Vranoea al
O.D.U.S., Vasile Necula, mais
tru, membru al consiliului oa
menilor muncii de la Combina
tul de Prelucrare a Lemnului
Focșani, Nioulîna Moraru, prim«ecretar al Comitetului Județean
Vrancaa al P.C.R.
în telegrama adresată de participanții la adunare tovarășului
NICOLAE
CEAUȘESCU se
apune :

In aceste emoționante momente, locuitorii județului Vraneea vă aduc, din adincul inimii, un respectuos și fierbinte
omagiu pentru neobosita activitate ce o desfășurați, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in fruntea partidului și
statului, conferind strălucire și măreție scumpei noastre patrii
— Republica Socialistă România.
Oamenii muncii vrinceni sint mindri de marile înfăptuiri

din perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului,
care a deschis o nouă epocă in dezvoltarea economico-socială
a patriei noastre. între realizările de seamă înscrise in bilan
țul uriașelor cuceriri ale poporului nostru se inscrie și lichi
darea datoriei externe, eveniment de mare însemnătate prin
care se asigură deplina independență economică și politică a
României, fn același timp, adoptarea legii privind anularea
unor datorii ale cooperativelor agricole de producție șl asocia
țiilor economice intercooperatiste pune in evidență, încă o
dată, grija permanentă pe care partidul și statul nostru, dum
neavoastră personal o acordați dezvoltării agriculturii.
Aducem, și cu acest prilej, un cald și respectuos omagiu to
varășei Elena Ceaușescu pentru deosebita contribuție la ela
borarea' și transpunerea în viață a planurilor și programelor
de dezvoltare multilaterală a patriei, la înflorirea științei, in
vățămintului și culturii românești, la punerea cuceririlor ge
niului uman exclusiv în slujba bunăstării și fericirii omului.
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom
acționa, cu fermitate și dăruire, pentru transpunerea neabă
tută în viată a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, pen
tru realizarea exemplară a importantelor sarcini ce ne revin,
intimpinind cu noi și remarcabile fapte de muncă marile eve
nimente din acest an.

PETROȘANI
La adunarea populară din Gheorghe Burdea. președintele
municipiul Petroșani au parti comitetului sindicatului de la
cipat peste 25 000 de oameni ai întreprinderea Minieră Lonea,
muncii din întreprinderile și in Viorica Chirvasă. președinta
stituțiile- Văii Jiului — mineri, Comitetului municipal al fe
preparatori, constructori de ma meilor, Cornel Rusu, pre
șini si utilaie miniere, specia ședintele Comitetului Orășe
liști din institute de cercetare nesc Vulcan al O.D.U.S.. Nicușor
si proiectare, elevi si studenti. Rebegea, secretar al Comitetu
Municipal Petroșani al
Au luat cuyintul tovarășii Ilie lui
U.T.C. Ion Resiga. prim-secre
Diaconu. secretarul comitetului tar
al Comitetului Municipal
de partid de la întreprinderea Petroșani al P.C.R.
Minieră Paroșeni, Constantin
în încheierea adunării, parti
Popa. Erou al Muncii Socialiste, cipants au adresat tovarășului
NICOLAE
CEAUȘESCU o tele
miner șef de brigadă la între
prinderea
Minieră
Lupeni, gramă în care se spune :
Minerii, toți oamenii muncii din străvechiul șl înfloritorul
bazin carbonifer al Văii Jiului vă exprimă, stimate tovarășe
secretar general, calde mulțumiri și adincă recunoștință pen
tru minunatele condiții de muncă și viață, pentru grija sta
tornică ce o manifestați față de continua dezvoltare a acestei
zone. Vă raportăm că, transpunînd neabătut in viața indica
țiile și orientările pe care ni le-ați dat cu prilejul recentei vi
zite de lucru efectuate in municipiul nostru, minerii, ceilalți
oameni ai muncii, însuflețiți de marile izbinzi dobindite de
poporul român, obțin rezultate tot mai bune in toate domeniile
de activitate, aducindu-și o contribuție sporită la asigurarea
bazei de materii prime și energetice a tării.
In aceste înălțătoare momente, in deplin consens cu gîndurile și sentimentele ce animă întreaga noastră națiune, expri
măm. din adincul inimilor, nemărginita bucurie și mindrie
patriotică pentru strălucita izbindă dobindită de România prin
lichidarea completă a datoriei externe, nouă și măreață reali
zare a poporului nostru, de primă importanță pentru deplina
independentă economică și politică a României. Acest remar
cabil eveniment pune, Încă o dată, în lumină forța șl capa
citatea creatoare a poporului nostru, vitalitatea economiei roro
mânești.
Vă Încredințăm, atlmate tovarășe secretar general, că mlneril, toți oamenii muncil din Valea Jiului sînt ferm hot&rîți
să-și indeplinească exemplar sarcinile ce le revin în acest an
să asigure înfăptuirea neabătută a plaȘi-Pe întregul
_ cincinal,...
nurilor și programelor de dezvoltare a țării, să intimpine cu
noi și importante realizări marile evenimente politice din
acest an.

COLIBAȘI
în cadrul adunării populara
din orașul Constructorilor de
autoturisme — Coiibași, la care
au participat peste 30 000 oa
meni ai muncii, au luat cuvintul
tovarășii
Constantin
Neagu, primarul orașului. Ma-

rin Gheorghe, maistru la între
prinderea de Autoturisme ..Da
cia", Ion Frîncu, președintele
comitetului sindicatului de la
întreprinderea de Autoturisme
..Dacia". Marian Alecu. cercetă
tor științific, Marilena Din. se-

cretar adjunct al comitetului
U.T.C. de La întreprinderea de
Autoturisme „Dacia", Dumitru
Tulei, președintele C.A.P. din
Dorobanții,
localitate.
Sora
vicepreședinte al Cooperativei Meșteșugărești „Progresul",

clean. Constantin Rățol, primsecretar al Comitetului muni
cipal Făgăraș al P.C.R.

Andrei Dulcă, secretar al comi
tetului de partid de la între
prinderea de Autoturisme ..Da
cia".
în telegrama adresată tovarășusului NICOLAE CEAUSESCU
se spune :

Cu nemărginită satisfacție șl mindrie patriotică fată de
mare* realizare dobindită de poporul nostru ca urmare a
rambursării integrale a datoriei externe, participanții Ia
marea adunare populară din municipiul Făgăraș vă aduc,
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în numele
celor peste 41 mii de locuitori ce trăiesc și muncesc in această
străveche așezare, un înflăcărat omagiu pentru neobosita dum
neavoastră activitate revoluționară închinată înfloririi continue
a patriei, ridicării României pe trepte tot mai înalte de progreș si civilizație.
Cu profund respect și vie recunoștință, dăm glas prețuirii
și stimei noastre față de mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere
internațională, pentru contribuția deosebită pe care o aduce
ia elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a
partidului și statului român, la Înflorirea științei, invățămintului și culturii românești.
Vă asigurăm, mult stimate șl Iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că tezele și orientările de excepțională
însemnătate, cuprinse in cuvintarea la recenta Plenară a
. C.C. al P.C.R., reprezintă și pentru colectivele din străbuna
țară a Oltului un însuflețitor și mobilizator program de
muncă și luptă pentru asigurarea progresului neîntrerupt al
patriei, pentru afirmarea României in lume ca o țară liberă,
demnă și înfloritoare.
In aceste momente de aleasă trăire patriotică, vă Încredin
țăm că vom munci cu răspundere și dăruire pentru a intimpina ziua de l Mal, cea de-a 45-a aniversare a revoluției de
eliberare socială și națională, antifascistă și antîimperialistă
și Congresul al XIV-lea ai partidului cu cele mai bune re
zultate din istoria municipiului Făgăraș, astfel incit să adu
cem o contribuție mereu sporită la dezvoltarea multilaterală
a scumpei noastre patrii, la înălțarea ei pe culmile luminoasa
ale socialismului și comunismului.

Vă exprimăm, mult Iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cele mai vii și respectuoase mulțumiri.
Împreună eu sentimentele noastre de profundă stimă și adincă
prețuire pentru modul strălucit in care conduceți destinele pa
triei și poporului, pentru imensa dumneavoastră contribuție
la dezvoltarea și înflorirea patriei, la creșterea prestigiului
României socialiste in lume.
Asemenea întregului nostru partid șl popor, am luat eunoțtință cu nemărginită bucurie și satisfacție de faptul că țara
noastră a lichidat. Ia sfirșitul lunii martie, datoria externă,
realizare ce se inscrie ca o măreață victorie * poporului ro
mân.
încercăm un sentiment de nespusă bucurie Ia aflarea veștii
că și localitatea noastră — realizare de prestigiu a „Epocii
Nicolae Ceaușescu" — a dobindit statut de oraș, inscrlîndu-se
în rindui localităților modeme și puternice ale tării, ears
asigură locuitorilor săi condiții bune de muncă și viață.
Mobilizați de infiăcăratele dumneavoastră Îndemnuri, ac
ționăm cu toate forțele pentru realizarea sarcinilor ce ne re
vin în industrie, în agricultură, în toate domeniile de acti
vitate, pentru a ne spori contribuția la dezvoltarea econo
mico-socială a județului, a scumpei noastre patrii. Republica
Socialistă România.

DOROHOI
în cadrul adunării populare
de la Dorohoi, la care au par
ticipat aproape 10 000 de lo
cuitori ai orașului și din co
munele învecinate, au luat cuvintul tovarășii Sava Băetu,
secretarul comitetului de partid
de la întreprinderea de Sticlă
rie și Porțelan, Elena Padura
ru, secretar al Comitetului oră
șenesc U.T.C., Mihai Tănase,
președintele Cooperativei Agri-

cole de Producție Dorohoi, Li
dia Cimpoeșu. președinta Co
mitetului orășenesc al organi
zației de femei, Lica Corduneanu, președinta Comitetului
O.D.U.S., Vasile Adăscăliței,
secretar adjunct cu probleme
de propagandă al Comitetului
orășenesc de partid.
în Încheiere, s-a adresat tova
rășului NICOLAE CEAUSESCU
o telegramă în care se spune :

CÎMPIA TURZII
în cadrul adunării populare
din orașul Cimpia Turzii. la
care au participat peste 10 000
de metalurgiști, ceramiștl, țărani
cooperatori, intelectuali, elevi,
au luat cuvîntul tovarășii loan
Olteanu. directorul Combinatu
lui Metalurgic. Marla Anton,
secretarul comitetului de partid
de la Fabrica de Produse Cera
mice „Arieșul". Vasile Oaidă,
președintele Consiliului orășe
nesc al sindicatelor. Gheorghe

Lichidarea Integrală a datoriei externe de către România
socialistă, eveniment cu o puternică și profundă semnificație
națională și internațională, a produs o Imensă bucurie și fn
rîndul oamenilor muncii de pe aceste străvechi și minunate
plaiuri, această realizare de prestigiu a poporului nostru re
prezentând o nouă și elocventă expresie a tortei, capacității și
vitalității economiei noastre naționale. Pentru tot ceea ce
faceți spre binele și dezvoltarea patriei noastre, vă rugăm să
primiți cel mai respectuos și călduros omagiu.
Hotăririle de excepțională Însemnătate adoptate de Înaltele
forumuri ale democrației noastre muncitorești-revoluționare,
care s-au desfășurat In aceste zile la București, demonstrează
grija deosebită pe care partidul și statul nostru o acordă dez
voltării armonioase și echilibrate a Industriei, agriculturii, a
tuturor ramurilor economiei naționale.
Puternic mobilizați de îndemnurile, Indicațiile șl orientările
dumneavoastră, mult Iubite și stimate tovarășe secretar gene
ral. ne angajăm să muncim cu abnegație pentru realizarea inte
grală a planurilor și programelor In profil teritorial. Inttmpinind cu rezultate deosebite in muncă marile evenimente po
litice și aniversări care vor avea loc in acest an.

FĂGĂRAȘ
La adunarea populară din
municipiul Făgăraș, care a reu
nit peste 20 000 de oameni ai
muncii, au luat cuvlntul loan
Constantinescu. director la în
treprinderea de Utilai Chimic,
Aurel Rogozea. secretar al co
mitetului de partid de la Com
binatul Chimic din localitate,
Viorel Goia. prim-secretar al

în telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
se arată :

Comitetului municipal al U.T.C.,
Letiția Bucureinciu, vicepre
ședintă a Comitetului munici
pal al femeilor, Gheorghe Alecsandrescu, președintele comi
tetului sindical al Antreprizei
de Construcții Industriale, loan
Denes, președinte al Cooperati
vei Agricole de Producție Be-

Stănilă. președintele C.A.P. din
localitate. Cornel Moldovan,
secretar al Comitetului orășe
nesc al U.T.C.. Ioan Văleanu,
maistru, secretarul comitetului
de partid de la secția trăgătoria
de otel tare a Combinatului Me
talurgic. Traian Cișmas. primsecretar al Comitetului orășe
nesc de partid.
în încheierea adunării, parti
cipanta au adresat tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU o tele
gramă în care se arată :

Tmpreună cu întregul partid și popor, comuniștii, toți oa
menii muncii din Cimpia Turzii au luat cunoștință, cu vie sa
tisfacție și mindrie patriotică, de faptul că tara noastră a plătit
integral datoria externă, ceea ce reprezintă o strălucită reali
zare, care demonstrează forța economiei noastre socialiste șl
deschide noi perspective pentru înfăptuirea neabătută a pro
gramului de făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și de Înaintare a României spre comunism.
Rod al strategiei economice originale, elaborată șl Înfăptuită
sub conducerea dumneavoastră, al muncii eroice desfășurate
de Întregul nostru popor, lichidarea completă a datoriei ex
terne se înscrie ca o biruință fără precedent in istoria patriei.
Toate realizările de seamă obținute de poporul nostru In anii
„Epocii Nicolae Ceaușescu" sint nemijlocit legate de numele,
gindirea și fapta dumneavoastră revoluționară.
Folosim și acest prilej pentru ca, In numele lucrătorilor din
agricultură, să vă exprimăm cele mai respectuoase mulțumiri
pentru anulgrea unor datorii ale cooperativelor agricole de
producție, importantă acțiune politică și economică, inițiată de
dumneavoastră, nouă și elocventă dovadă a grijii deosebite pe
care o acordați in permanentă dezvoltării agriculturii.
R&spunzînd inflăcăratelor dumneavoastră îndemnuri, pu
ternicul detașament muncitoresc din Cimpia Turzii va depune
toate eforturile pentru ca in 1989, cind aniversăm 45 de ani
de la victoria revoluției de eliberare socială și națională,
antifascistă și antîimperialistă și in care ard Ioc Congresul al
XIV-lea al partidului, să obținem cele mai bune rezultate in
Îndeplinirea sarcinilor de plan.

I
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forțelor democrat-patrlotlce, masele
au militat împotriva fascismului,
pentru respectarea libertăților de
mocratice, pentru pace, împotriva
politicii revanșarde și de revizuiri
teritoriale, pentru o Românie liberă
și independentă.
O puternică rezonanță a avut In
rindurile partidului comunist, a or
ganizațiilor de masă de sub condu
cerea sa Plenara C.C. al P.C.R. din
august 1936, care a făcut o amplă și
temeinică analiză a situației poli
tice a tării. în raportul la plenară
se arăta : „în caz dacă Germania
hltleristă, dezlănțuind războiul in
Europa și In contra U.R.S.S., va ata
ca România cu ajutorul Ungariei
horthyste, comuniștii vor considera
necesară apărarea fiecărei palme de
pămint al țării noastre... Continuind
lupta pentru asi
gurarea pozițiunilor economica
și politice ale
muncitorimii, ță
rănimii (...) noi,
comuniștii, vom
intra in primele
rinduri ale luptă
torilor
pentru
respingerea agre
siunii fasciste și
vom duce războ
iul pînă la capăt... Frontul păcii tre
buie să cuprindă toate partidele și
organizațiile de masă, sindicatele
muncitorești și toate organizațiile
antirăzboinice, antirevizioniste, paci
fiste..."
Anexarea Austriei In martie 1938,
accentuarea politicii expansionista a
Germaniei hitleriste în sud-estul
Europei după acordul de la Miinchen, cotropirea Cehoslovaciei, pe
plan extern, recrudescența organi
zațiilor fasciste românești, pe plan
intern, au creat grave pericole pen
tru independenta și integritatea te
ritorială a României. In aceste con
diții, P.C.R., pe baza unei ample
analize a noilor evenimente ce( avu
seseră loc, a avertizat asupra accen
tuării izolări! României pe plan in
ternațional, cit și asupra pericolului
unui atac hitleristo-horthyst asupra
tării noastre. Ziarul „Scinteia" din
25 noiembrie 1938 scria,: „România
după Miinchen e mai mult ca oricînd — după fericita expresie a lui
Iorga — „o țdră pindttă". Și pindită
nu numai de corbii de pradă ai revi
zionismului maghiar, ci și de sălba
teca fiară îmbătată de singele
jertfelor sfișiate, care este fascismul
german (...). Nori negri se string
deasupra țării noastre. Existența ei
liberă este amenințată. Partidul
nistru nu va cruța nici o sforțare,
nici o jertfă, pentru a strînge lao
laltă muncitorimea și a porni în
fruntea ei la unirea tuturor forțelor
dornice să apere pacea și indepen
dența României".
Lichidarea Cehoslovaciei ca stat
și amenințarea directă ce plana
asupra României in martie 1939' au
prilejuit Partidului Comunist Român

o luare de atitudine și mai hotărîtă
Împotriva
pericolului
cotropirii
României de către Germania hitleristă și aliații săi. în manifestul
C.C. al P.C.R. din 17 martie 1939 se
arăta : „Trupele de asalt ale lui
Hitler ou invadat Cehoslovacia și se
găsesc la granița țării noastre. în
treg poporul să se pună în stare de
alarmă (...). Partidul Comunist din
România dă alarma ! Să fie pregătit
de luptă întreg poporul român".
Avind în vedere aceste împreju
rări, că și starea de spirit patriotică
șl antifascistă a maselor largi popu
lare, partidul comunist a trecut la
pregătirea demonstrațiilor de la
1 Mai 1939, pentru mobilizarea tu
turor forțelor democratice și antifas
ciste în lupta de apărare a țării
împotriva tendințelor expansioniste
și revizioniste ale statelor fasciste.
Are o deosebită semnificație pre

ristâ, declanșarea celui de-al doilea
război mondial au creat o situație
din ce in ce mai grea pentru țara
noastră. Ca urmare a politicii ma
rilor state europene din anii 1939—
1940, țara noastră a fost complet
izolată. Din trupul României unitare
s-au cotropit, în 1940, un vast teri
toriu. o mare parte din avuția sa
națională și o numeroasă populație.
Tragedia a fost cumplită pentru
populația din nord-vestul Româ
niei, teritoriu cedat, prin Dictatul
fascist de Ia Viena, Ungariei hor
thyste. Aici au avut loc concedieri
masive de muncitori români ; depo
sedarea de pămint a zeci de mii de
țărani: trimiterea în lagăre a 170 000
oameni, între care peste 100 000 au
fost uciși ; asasinarea a zeci de mii
de oameni, a unor militanți revo
luționari. La 6 septembrie 1940 a
fost instaurată dictatura militaro-

pări politice, coalizarea In jurul
clasei muncitoare — forța de bază
a mișcării de rezistență — a mase
lor largi ale oamenilor muncii de la
orașe și sate și. pe această bază,
înfăptuirea Revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă.
în cei 45 de ani care au trecut de
la revoluția de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă din August 1944, poporul ro
mân, în strinsă unitate, sub condu
cerea Partidului Comunist Român,
a acționat cu energie și devotament
pentru înfăptuirea unor schimbări
radicale în structura societății, pen
tru construirea orinduirii socialiste.
Toate acestea au cunoscut noi și
ample îmbogățiri în perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al
partidului, perioadă legată indisolu
bil de activitatea teoretică și prac
tică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu,
secretar general
al partidului, pre
ședintele Româ
niei socialiste.
Așa cum sub
linia
tovarășul
Nicolae Ceaușescu
La recenta Ple
nară a C.C. al
P.C.R., partidul
nostru se înfăți
șează astăzi ca un partid puter
nic. care numără peste 3,7 mili
oane membri ; el are puternice or
ganizații in toate locurile de muncă
și in toate domeniile de activitate,
în conducerea acestora lucrînd sute
de mii de. activiști, ce reprezintă o
uriașă forță în munca. pentru înfăp
tuirea politicii partidului și statului
nostru. Un partid puternic prin spi
ritul revoluționar și înaltele princi
pii și valori etice care guvernează
munca și viața membrilor săi, prin
legăturile strînse care îl unesc cu
poporul, prin încrederea cu care toți
oamenii muncii din țara noastră ur
mează linia sa politică, prin hotărirea aoestora de a da neabătut viață
programelor de dezvoltare economi
co-socială multilaterală a țării. Un
partid care se afirmă cu putere prin
capacitatea sa confirmată de fapte,
de realități, de a conduce cu clarvi
ziune opera de construcție socialistă,
de a mobiliza într-o deplină unitate
energiile niaselor, prin vasta sa ac
tivitate politico-organizatorică, teo
retică și ideologică, drept cen
trul vital al întregii societăți, sub
a cărui înțeleaptă conducere poporul
înaintează neabătut pe drumul fău
ririi societății socialiste multilateral
dezvoltate și înaintării României
spre comunism. Sub semnul reali»
zării exemplare a politicii partidu
lui, oamenii muncii intîmpină cea
de-a 45-a aniversare a istoricului eveniment din August 1944 și Con
gresul al XIV-lea al partidului cu
noi și însuflețitoare succese tn opera
de ridicare a României pe noi trepte
de progres și civilizație.

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

- organizatorul și conducătorul luptei împotriva fascismului și războiului
zența in primele rinduri ale orga
nizatorilor marii demonstrații a
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
patriot și revoluționar înflăcărat,
profund devotat clasei muncitoare,
poporului din rindurile căruia s-a
ridicat, participant activ la luptele
revoluționare din anii crizei econo
mice, cunoscut prin înaltul spirit or
ganizatoric și tenacitatea cu care a
dezvăluit pericolul fascist.
Manifestările patriotice, antifas
ciste de la 1 Mai 1939 au constituit
o victorie a partidului comunist, a
politicii sale de front unic cu cele
lalte partide muncitorești și demo
cratice. Ele au fost larg comentata
în cele mai diverse pături ale opini
ei publice din țară și au avut un
larg ecou internațional. Referindu-se la evenimentele ce au
avut loc Ia 1 Mai 1939. tovarășul
Nicolae Ceaușescu arată : „1 Mai
1939 s-a transformat într-o puter
nică manifestare împotriva fascis
mului și războiului. numărîndu-se
printre puținele manifestări din Eu
ropa care au avut Ioc în condițiile
cind fascismul era in ofensivă, după
Miinchen. Poporul român sub con
ducerea comuniștilor in alianță cu
socialiștii, cu alte forte democrate,
și-a exprimat voința de a face totul
pentru a împiedica ascensiunea fas
cismului, instaurarea dictaturii fas
ciste in România. A fost o dovadă
a maturității clasei muncitoare, a
posibilităților de care dispuneau
atunci poporul nostru, forțele sale
revoluționare șl progresiste de a or
ganiza cu succes lupta împotriva
războiului și fascismului".
Cotropirea succesivă a unor țări
europene de către Germania hitle-

fascistă, Iar în iunie 1941, România,
împotriva voinței poporului, a fost
împinsă în războiul hitlerist.
în această perioadă de grea cum
pănă pentru poporul român, cind
însăși ființa României ca stat era
grav amenințată, P.C.R. și-a asumat
cu îndrăzneală și luciditate răspun
derea de a organiza și conduce la
victorie lupta tuturor forțelor mun
citorești și populare, patriotice și
naționale, a întregului nostru popor,
pentru eliberarea de sub dominația
fascistă. Mișcarea de rezistență
antifascistă din România, al cărui
organizator și conducător a fost
P.C.R., a cuprins masele largi ale
poporului, s-a manifestat sub diver
se forme, cu intensități diferite, de
la o perioadă la alta, ceea ce de
monstrează îmbinarea principiali
tății revoluționare cu elasticitatea
în stabilirea obiectivelor și metode
lor de luptă. Un factor care a con
tribuit la făurirea unei și mai largi
coaliții și Ia întărirea potențialului
de luptă al forțelor antidictatoriale
și antihitleriste l-a constituit reali
zarea, în aprilie 1944, a Frontului
Unic Muncitoresc dintre P.C.R. și
P.S.D.
Toate acestea au impulsionat pro
cesul de coalizare a tuturor forțelor
antihitleriste. în rindurile armatei,
ale cercurilor Palatului, ale forțelor
politice au avut loc noi deplasări
și regrupări. favorabile realizării
alianțelor largi preconizate de parti
dul comunist, în iunie 1944 fiind
făurit Blocul Național Democratic
— prin încheierea unui acord între
P.C.R., P.S.D., P.N.Ț. și P.N.L. —,
ceea ce a asigurat unirea în lupta
antifascistă a celor mai diverse pă
turi și clase sociale, partide și gru

Ion ARDELEANU

Valori o/e arțe[

revoluționare
______________________ 2»_______________
Consecvent principiilor și rigorilor
muncii colective și conducerii știin
țifice, unitare a întregului proces
eultural-educativ. Comitetul jude
țean de cultură și educație socialis
tă Sibiu, îndrumat permanent de
comitetul
județean 'de partid,
realizează o armonioasă acțiune con
vergentă a tuturor factorilor educa
ționali, pusă in slujba idealurilor
umaniste ale politicii partidului,
urmărind Îndeplinirea obiectivelor
majore ale educației comuniste mul
tilaterale. Formarea gindirii politice
și economice a oamenilor muncii,
educarea lor patriotică și revoluțio
nară, materialist-științifică și moral-cetățenească, juridică și estetică,
sub egida Festivalului național'
„Cîntarea României", sînt obiective
importante și permanente ale pro
gramului de manifestări specifice
organizate de instituțiile sibiene de
cultură și artă, de toti oamenii cu
îndatoriri sau cu vocație in acest
domeniu. în scopul structurării știin
țifice a Întregii activități culturalartistice și al racordării acesteia la
cerințele și preocupările diferitelor
categorii demografice și socioprofesionale, sint prevăzute următoare
le studii, sondaje și cercetări socio
logice : „Om, personalitate, educație
permanentă". „Preinformația asupra
viitorului cultural", „Repertoriile și
spectacolele instituțiilor profesionis
te sibiene coroborate cu cerințele
educației multilaterale a oamenilor
muncii" și studiul-experiment pri
vind introducerea tehnicilor video
în activitatea cultural-educativă.
îmbogățirea portofoliului repertorial
și a patrimoniului artistic sibian va
fi realizată prin concursurile și ta
berele de creație : „Imn României
socialiste" (creație muzicală), con
cursul național de critică literară,
tabăra națională de pantomimă și
animație, tabăra națională de sculp
tură monumentală în lemn, tabăra
de creație a artiștilor plastici ama
tori etc. în sfera optimizării meto
dologice și a creșterii gradului de
profesionalitate se înscriu și cursu
rile de vară ale universității cultural-științifice sub genericul „Știința
și religia despre lume și univers"
(ediția a IV-a), studioul artistului
amator și cenaclul cenaclurilor literar-artistice, cursurile de vară ale
școlii populare de artă, cu instruc
torii formațiilor artistice de amatori. concursul experimental de
creație și ' interpretare spontană al
brigăzilor artistice — o interesantă
întrecere de creație artistică, pe
teme date de un juriu al spectato
rilor, textierii și interpreții fiecărei
brigăzi înscrise în concurs avind la

dispoziție o oră pentru redactarea
textului, in colectiv (cuplet, minia
turi, monolog, scheci. microscenetă...)
și pentru punerea lui în scenă (fo
losind mijloace expresive de im
provizație scenică, gen „commedia
del’arte"), ceea ce creează emulație,
bună dispoziție, dar. în primul rînd,
contribuie la creșterea măiestriei
artistice a realizatorilor acestui gen
atit de îndrăgit și cu maximă efi
ciență educativă asupra publicului.
Desigur, se organizează și aici „cla
sicele" consfătuiri, schimburi de ex
periență, instruiri sau acțiuni speci
fice de perfecționare profesională.
Sînt intrate în tradiția culturală a
Sibiului manifestări de certă valoa
re și de permanentă emulație, ade
vărate sărbători de înălțare spiri
tuală, precum : săptămina cutturalartistică „Cibinium" (însumind con
cursul folcloric interjudețean „Cîntecele munților", tirgul olarilor, sa
lonul internațional de artă fotogra
fică, colocviile de critică ale revistei
„Transilvania") ; zilele filmului do
cumentar „Cedonia" ; zilele muzicii
de jaz „Sibiu ’89“ ; zilele Bibliote
cii „Astra" ; tirgul creatorilor de
artă populară din România ; săptă
mina muzeelor sibiene ; neasemui
tele serbări folclorice „Balul por
tului", „Florile Oltului" (Avrig),
„Cint și joc pe Hîrtibaci" (Agnita),
„Sus pe muntele din Jina", „întîlnire pe Transfăgărășan", sărbătoarea
junilor din Mărginimea Sibiului,
„Cireșar" (Ia Cisnădie) și altele.
Este statornică grija pentru lăr
girea și îmbogățirea așezămintelor
și a patrimoniului muzeal din județ.
Astfel, se va organiza expoziția
permanentă „Tradiții ale aeronau
ticii românești" în Casa Herman
Oberth din Mediaș și vor fi finali
zate acțiunile de reorganizare a ex
poziției permanente de istorie con
temporană a Muzeului Municipal
Mediaș. De asemenea, se va reor
ganiza expoziția muzeală perma
nentă din comuna Avrig și vor fi
încheiate lucrările de reparații și
amenajările expoziției permanente
de etnografie și artă populară la
Casa Hermes.
Reținem dintre numeroasele mani
festări ciclul „Eminesciana" — de
dicat comemorării a 100 de ani de
la moartea luceafărului poeziei ro
mânești, ca si marcarea centenaru
lui morții Iul Ion Creangă, apoi ci
clul de acțiuni „Protehnlca" (desti
nat propagandei tehnice, stimulării
creației tehnico-științifice în spriji
nul producției, creșterii
compe
tenței profesionale a personalului
muncitor). Manifestări precum „Tri
buna educației juridlce-cetățenești".

ciclul de acțiuni „Zilele științei țl
tehnologiei sibiene", sesiunea de co
municări științifice „Creativitate și
eficientă în invățămint", stagiunea
estivală in stațiunile balneoclimate
rice, serbările cîmpenești, întâlnirile
fiilor satului întregesc divers viața
culturală sibiană.
Un adevărat periplu cultural și
importante călătorii in diversele
zone ale cunoașterii poate realiza
omul care-și poartă pașii și setea
de a ști prin muzeele sibiene: ves
tita galerie de artă Brukenthal, mu
zeul de istorie — recenta instituție
„durată" cu multă pricepere în ve
chea primărie a orașului, muzeul
de istorie naturală, remarcabilul
muzeu al artei și tehnicii populare
din 'Dumbrava Sibiului — unde,
plimbîndu-te, vezi și asculți o în
treagă istorie a artei și meșteșugu
rilor populare românești.
Relevant este ambițiosul reperto
riu al Teatrului .de Stat Sibiu, ca
și cel al Filarmonicii sibiene, care,
la rîndul său. iși onorează pres
tigiul abordînd reprezentative lu
crări românești de muzică simfonică,
alături de creații din repertoriul uni
versal. Acestor valoroase instituții
profesioniste li se alătură, cu reali
zări deosebite, Teatrul Popular din
Mediaș. Teatrul Muncitoresc din
Cisnădie, celebrul ansamblu „JunLi
Sibiului", alte numeroase formații
artistice de amatori, distinse cu
titlul de laureat in cadrul Festivalu
lui național „Cîntarea României",
dintre care trebuie amintite cele din
Săliște, Agnita, Sibiu, Mediaș, Jina,
Miercurea, Sadu, Poiana sau din
Orlat, Micăsasa, Șeica Mare, Valea
Viilor ș.a.
S-a construit mult la Sibiu, dar
s-au conservat cu grijă și au fost
restaurate inegalabilele valori ale
orașului medieval. Se construiește șl
în prezent foarte mult, călătorul
care va poposi peste puțin timp in
zona gării sibiene va gîndi — mi
rat — în primele clipe că a greșit
orașul ! Se va construi și in viitor,
alături de noile așezăminte socialculturale (casa sindicatelor. Casa
armatei, spitalul județean, hotelul
„Continental", magazinul „Dumbra
va. școli, grădinițe etc.), vor fi inau
gurate altele. între care noul tea
tru de stat. Bogatul potențial cultu
ral-artistic al județului a dus la
realizări deosebite în domeniul ac
tivității politico-ideologice și cultural-artistice. activitate destinată educării multilaterale a oamenilor
muncii sibieni.

Vlad Andrei ORHEIANU
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

Am primit, cu multă plăcere și sincere mulțumiri, felicitările adresate
de dumneavoastră cu prilejul Zilei naționale a Republicii Arabe Siriene.
Exprimind, ca și dumneavoastră, încrederea că relațiile de prietenie
dintre Siria și România se vor dezvolta și extinde pe mai departe, vă
reînnoiesc urările mele cele mai bune de multă sănătate și fericire personală, de prosperitate continuă pentru poporul frate al României.

Președintele Republicii Socialiste România

secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România,
comandantul suprem al Forțelor Armate,

al Armatei cu activul
Joi. 20 aprilie a.c„ a avut loc plena
ra Consiliului Politic Superior al
Armatei cu activul, care. în spiritul
tezelor și ideilor cuprinse In cuvîntările secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la re
centa Plenară a C.C. al Partidului
Comunist Român, a Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și
Unității Socialiste. Ia sesiunea Marii
Adunări Naționale și la grandioasa
adunare populară din Capitală din 19
aprilie a.c.. a hotărîrilor adoptate de
către aceste organisme, a analizat ac
tivitatea desfășurată în anul 1988 de
organele și organizațiile de partid în
domeniul muncii organizatorice, ideo
logice și politico-educative, de selec
ționare. repartizare și promovare a

cadrelor, de rezolvare a scrisorilor și
sesizărilor militarilor și personalului
muncitor civil, pentru înfăptuirea
hotărîrilor Congresului al XIII-Iea și
Conferinței Naționale ale partidului,
a prevederilor Directivei comandan
tului suprem, precum și sarcinile
pentru ridicarea calității condițiilor
de instruire și educare, de muncă și
viață ale întregului personal al ar
matei.
într-o atmosferă de puternic
entuziasm, participanții au adre
sat o telegramă tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, comandantul suprem
al Forțelor Armate, in care se spune :

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții la plenara Consiliului Politie Superior al Armatei cu acti
vul iși îndreaptă ffindurile pline de nemărginită dragoste, aleasă stimă șl
profundă recunoștință spre dumneavoastră, mult Iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, Erou intre eroii neamului, eminent conducător al parti
dului și statului nostru, ilustru ctitor al României socialiste moderne, genial
ginditor și om politic de înalt prestigiu internațional, luptător neînfricat
pentru triumful cauzei socialismului și păcii in lume.
Comuniștii, întregul personal al armatei dau o înaltă apreciere strălu
citelor dumneavoastră cuvintări, documente de excepțională însemnătate
pentru activitatea partidului și poporului, care, jalonează, pe temeiul unei
analize profund științifice a rezultatelor obținute în cel de-ai 8-lea cinci
nal, a cerințelor actualei etape a procesului revoluționar din țara noastră,
direcțiile și căile de acțiune în vederea transpunerii neabătute în viață a
Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate, a viitorului de aur al poporului nostru — comunismul.
Oștirea țării a luat cunoștință cu neasemuită satisfacție și legitimă
mtndrie patriotică de lichidarea completă a datoriei externe, măreață victo
rie a României socialiste, a muncii harnicului și eroicului popor român,
care demonstrează cu puterea de netăgăduit a faptelor, justețea politicii
partidului si statului, inițiată de Congresul al IX-lea, care a deschis o epocă
de ample transformări novatoare in toate domeniile, ilustrează forța și vi
talitatea economiei noastre. Vedein in această mare izbindă, ce atestă de
plina noastră independență economică și politică, o largă deschidere spre
înfăptuirea vastelor programe de dezvoltare economico-socială a țării, me
nite să înalțe patria noastră pe cele mai înalte culmi de progres și civili
zație. Acest succes de prestigiu ne bucură cu atît mai mult cu cit, in con
dițiile fenomenelor de criză și recesiune din economia mondială, de adîneire a decalajelor dintrp țările bogate și sărace, de creștere a șomajului și
inflației. România este singurul stat din lume care și-a plătit integral da* 'a, reușind, in același timp, să realizeze cele mai grandioase obiective
întreaga sa istorie multimilenară, să ridice neîncetat nivelul de trai
iuuterial și spiritual al oamenilor muncii.
în aceste înălțătoare momente cind s-au adoptat hotărirl și legi de în
semnătate cardinală pentru prezentul socialist și viitorul comunist al patriei,
care au generat un amplu ecou intern și internațional, acum cind aniver
săm 50 de ani de la marea demonstrație patriotică, antifascistă și antirăz
boinică de Ia 1 Mai 1939, in organizarea și desfășurarea căreia dumneavoas
tră. împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. ați avut rolul
determinant, vă aducem, cu adine respect și totală gratitudine, cele mai
calde mulțumiri, vibrantul nostru omagiu ostășesc pentru pilduitoarea,
Îndelungata și titanica dumneavoastră activitate revoluționară, pentru iot ce
ați făcut și faceți spre Binele și prosperitatea României socialiste, întărirea
capacității sale de apărare, pentru minunatele condiții de instruire și edu
care, de muncă și viață ale întregului personal al armatei.
Cu aceleași ginduri și sentimente dăm, totodată, expresie oma
giului fierbinte pe care 11 adresăm tovarășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, pentru remarcabila contribuție la elaborarea și înfăptuirea
politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la înflorirea conti
nuă a tnvățămintului, științei și culturi» românești. Ia afirmarea tot mai
puternică a României in viața internațiorială.
Participanții la plenară, reafirmîndu-șl adeziunea deplină la documen
tele plenarelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ale
Consiliului National al Frontului Democrației și Unității Socialiste, ale se
siunii Marii Adunări Naționale Iși exprimă hotărirea nestrămutată de a
munci, cu dăruire și abnegație, pentru înfăptuirea exemplară a tuturor
sarcinilor ce le revin, a prevederilor Directivei privind pregătirea militară
șl politică a armatei.
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe comandant suprem, că, tn frunte
eu comuniștii, personalul oștirii iși va mobiliza toate eforturile pentru ca
anul 1989 — anul în care aniversăm 45 de ani de la revoluția de eliberare
ială și națională, antifascistă și antiimperialistă și va avea loc cel de-a!
Z-lea Congres al partidului —, să reprezinte anul cu cele mai bune rezul
tate obținute pînă în prezent, pentru ca armata să fie gata in orice moment,
să apere, împreună cu întregul popor, cuceririle revoluționare, indepen
dența, suveranitatea $1 integritatea scumpei noastre patrii — Republica
Socialistă România.

PARTICIPANȚII LA PLENARA CONSILIULUI POLITIC SUPERIOR
AL ARMATEI CU ACTIVUL
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19,45 România In lume.
Documentar
(color)
20,05 Copiii ctntă patria șl partidul (co
lor). Program Uterar-muzical-coregrafic In Interpretarea unor for
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operei de edificare a noii societăți,
de afirmare a superiorității sale.
neabătută a planurilor de dezvol Așa cum reiese limpede din docu
tare economico-socială a țării,
/
’in- mentele plenarei C.C. al P.C.R..
tărirea continuă a proprietății so ale celorlalte foruri ale democra
cialiste, de stat și cooperatiste, ției noastre, partidul nu, militează
realizarea unui vast program de
pentru orice tip de dezvoltare, ci
investiții productive, locuințe, o- pentru acea strategie care să va
biective social-culturale, creșterea lorifice permanent noile cuceriri
an de an a numărului locurilor de ale științei și tehnicii, adevăratul
muncă, sporirea veniturilor oame motor al progresului contemporan.
nilor muncii. în același timp, Așa cum se desprinde din cuvîntăhotărirea adoptată ca în viitor să rile tovarășului Nicolae Ceaușescu.
nu se mai apeleze la credite străi
trăsătura esențială a dezvoltării
ne, astfel incit dezvoltarea să se noastre viitoare este afirmarea
realizeze prin forțe proprii, nu factorilor intensivi, calitativi ai
duce și nu trebuie să ducă, in creșterii, valorificarea mai deplină
concepția partidului nostru, la di- a noilor forțe ale progresului con
minuarea cooperării internaționale, temporan.
ci, dimpotrivă, la stimularea parti
Din această perspectivă apar in
cipării României la schimburile e- bogata lor semnificație o serie de
conomice internaționale, la extin cerințe de importantă deosebită
derea cooperării in producție, ști pentru progresul economico-social,
ință și tehnologie cu țările socia pentru afirmarea noii calități în
liste, cu statele în curs de dezvol acest domeniu determinant pentru
tare, cu toate țările lumii.
dezvoltarea de ansamblu a țării.
După cum se știe, s-a hotă- Este vorba în primul rînd de pro
rit anularea unor datorii ale movarea cu consecventă a cucericooperativelor agricsole de pro • rilor științei și tehnicii contempo
ducție și asociațiilor economice rane — in industrie. în organiza
intercooperatiste în valoare de 117 re. în activitatea de conducere,
miliarde lei — important act econo despre Îngemănarea științei cu so
mic și politic care ilustrează preo cialismul. proces hotărîtor pentru
cuparea stăruitoare a partidului accelerarea dezvoltării.
Este semnificativ în această
pentru dezvoltarea agriculturii,
direcție că dezvoltarea științei,
pentru crearea unor condiții supe
noului
încorporarea
cerințelor
rioare în vederea înfăptuirii noii
sint concepute de secretarul ge
revoluții agrare. Răspunsul unită
neral al partidului drept tărîmuri
ților agricole care au beneficiat de
prioritare ale afirmării spiritului
această măsură trebuie să se ma
revoluționar, caracteristică defini
terializeze'în acțiuni prompte, con
torie a conștiinței noi, socialiste.
crete, care să asigure creșterea
eficientei economice, rentabilizarea Astăzi, spiritul revoluționar se îm
pletește strîns cu știința, cu cunoaș
fiecărei unități și sporirea contri
terea. cu noul, condiția de bază a
buției acestora la creșterea veni
afirmării
sale fiind competența,
tului național, la dezvoltarea de
priceperea, înțelegerea adecvată a
ansamblu a țării.
cerințelor de progres ale unui do
Vorbind despre preocuparea con
meniu sau altul.
secventă a partidului pentru pro
Toate acestea “pun cu putere în
gresul multilateral al țării, se cu
relief însemnătatea de prim-ordin
vine să subliniem că in ultimii
ani însăși ideea dezvoltării a cu pe care o dețin in ecuația dez
voltării contemporane temeinica
noscut dimensiuni noi. de cea mai
pregătire a oamenilor, orizontul
mare importanță pentru succesul
(Urinare din pag. I)

CIMPINA : Angajamente îndeplinite
Acest spor include obținerea, peste
Oamenii muncii din Industria
prevederi, a unor importante can
cimpineană obțin rezultate deose
tități de utilaj petrolier, bitum,
bite în activitatea economică, pe
reductoare, capete de erupție, ar
care le dedică apropiatei sărbători
mături industriale. Cu cele mai
de la 1 Mai, îndeplinindu-și anga
jamentele asumate In întrecerea * bune rezultate în acest bilanț rod
socialistă. Astfel, prin folosirea cu nic se înscriu colectivele de mun
randament superior a capacităților
că de la întreprinderea Mecanică,
de producție și aplicarea cu bune
întreprinderea de Reparații Utilaj
rezultate a programelor de moder
Electric șl Aparatură Radio, între
nizare, a fost realizată suplimen
prinderea de Reparații Auto și Ra
tar o producție-marfă industrială
in valoare de 30 milioane lei. finăria Clmpina. (Ioan Marinescu).

VASLUI : Materiale mai multe pentru șantierele
de construcții
Postelnicul colectiv de oameni ai
muncii de la Întreprinderea de ma
teriale izolatoare „Pxeml" din Vas
lui, distins de trei ori consecutiv
cu „Ordinul Muncii" clasa I, a ob
ținut, și în perioada care a trecut din
acest an hotărâtor pentru îndepli
nirea actualului cincinal, remarca
bile succese în întrecerea socialis
tă desfășurată in intîmpinarea zilei
de 1 Mai. Depășind productivitatea
muncii cu 13 502 lei pe fiecare lu
crător. ne informează directorul unității, inginerul Nicolae Pascu,
colectivul vasluian a realizat, pes
te prevederi, o producție-marfă

Industrială In valoare de aproape
21 milioane lei. S-au livrat supli
mentar șantierelor de construcție
ale tării 1 850 metri cubi prefabri
cate și 863 metri cubi panouri mari
din beton armat pentru locuințe,
peste 600 tone vată minerală si Pro
duse din vată, alte materiale hidroizolatoare. Rezultatele au la bază
foarte buna organizare a muncii,
dăruirea și răspunderea cu care se
lucrează zilnic, în fiecare schimb
și loc de muncă, aplicarea fermă a
măsurilor din programele de mo
dernizare. (Petru Necula).

ORȘOVA : „Decadă-record în producție'*
Colectivele de oameni ai muncii
din unitățile industriale ale orașu
lui Orșova întîmpină ziua de 1 Mai
cu rezultate deosebite în produc
ție. în perioada care a trecut din
acest an. Ia nivelul fiecărei unități
indicatorii de plan au fost depășiți,
obtinindu-se. peste prevederi, im
portante cantități de produse,
iar nivelul cheltuielilor a fost
sub cota prevăzută, economisindu-se, totodată, Însemnate c-ntităti de materiale. Cu cele mai
mari depășiri se înscriu întreprin
derea minieră, Șantierul naval, în
treprinderea textilă . „Cazanele",
întreprinderea Forestieră de Ex-

ploatare și Transport și secția me
canică ce aparține de întreprinde
rea Mecanică de Armături și Pom
pe din • Drobeta-Tumu Severin.
Numai in perioada care a trecut
din acest an, în acțiunea de moder
nizare au fost aplicate 26 măsuri
tehnico-organizatorice. care au
adus, la nivelul orașului, un spor
de producție în valoare de 45 mi
lioane lei. începind cu cea de-a 4-a
lună a anului, in unitățile de aici
s-a declanșat inițiativa „Decadarecord în producție", care se sol
dează cu însemnate sporuri peste
plan. (Virgiliu Tătaru).

ACTUALITATEA SPORTIVA

Steaua București — printre echipele de elită

ale fotbalului mondial
Comentarii aie agențiilor internaționale de presă despre calificarea
campioanei României în finala „C.C.E”
IZMIR 20 (Agerpres). — în comen
tariile pe marginea semifinalelor cu
pelor europene la fotbal, corespon
denții agențiilor internaționale de
presă menționează la loc de frunte
succesul echipei Steaua București,
care s-a calificat în finala ..C.C.E.**,
intrecind cu scorul general de 5—1
formația Galatasaray Istanbul. în co
mentarii ,sint evidențiate .măiestria
tehnică a jucătorilor români, coordo
narea perfectă a compartimentelor,
tactica de joc modernă și eficientă,
excelenta pregătire fizică a echipei.
Este relevat, de asemenea, faptul că
succesul campioanei României este
normal, Steaua București numărîndu-se în ultimii ani printre echipele
de elită ale fotbalului mondial, argu
mentul principal fiind că actuala ca
lificare in ultimul act al celei mai
prestigioase competiții continentale
intercluburi survine la numai trei ani
după cucerirea trofeului ce răsplăteș
te cel mai bun ..11“ european.
Calificarea echipei Steaua este sub
liniată. între altele, de agenția A.P.A.
— Viena. al cărei trimis special no
tează : „Minunile sint rare în fotbal,
și ceea ce a reușit Galatasaray in fața
formației Rapid Viena și. mai ales, in
dubla partidă cu Neuchatel Xamax
nu s-a mai putut produce în semifi
nala disputată cu Steaua București,
în tur. scorul de 4—0 pentru români
a reflectat superioritatea lor clară,
iar miercuri, la Izmir, dorința de
victorie a campioanei Turciei n-a
fost, nici ea. de ajuns pentru un suc
ces. fie și de palmares. După ce Ga
latasaray a deschis scorul în minutul
37. Steaua a replicat imediat, in mi
nutul 39. restabilind egalitatea și
spulberând definitiv speranțele sur
prinzătoarei formații turce**.

La rîndul el. agenția D.P.A. Ham
burg relatează: „Steaua București
a obținut miercuri un rezultat de
egalitate : 1—1, la Izmir. în compania
fostei echipe a e'x-antrenorului repre
zentativei de fotbal a R.F. Germania,
Jupp Derwall. și. cu scorul generai
de 5—1. s-a calificat in finala „Cupei
campionilor europeni", performanță
ce o realizează pentru a doua oară
in ultimii trei ani*’.
Sub titlul ..Românit s-au calificat
fără probleme in finală**, comentato
rul sportiv al agenției spaniole Efe
notează : „După deschiderea scorului
de către Galatasaray, în meciul retur
din semifinalele «Cupei campionilor
europeni- de la Izmir, echipa Steaua
București, care mai avusese ocazii de
a marca, a egalat rapid, după numai
două minute, cind tinărul și talenta
tul Ilie Dumitrescu a transformat in
gol o lovitură de colț excelent exe
cutată de Hagi. De remarcat forța
apărării echipei române și superio
ritatea evidentă a liniei sale de mij
loc, care de fapt a decis rezultatul".
în comentariul agenției „China
Nouă" se scrie, printre altele : „Echi
pa Steaua București și-a confirmat
valoarea internațională, obtinind o
calificare bine meritată, ce o aduce
pentru a doua oară în finala «Cupei
campionilor europeni», de data aceas
ta urmind să-și măsoare forțele cu
redutabila formație italiană A.C. Mi
lan**.
în cealaltă semifinală, echipa A.C.
Milan a învins cu un scor surprinză
tor de sever : 5—0 (3—0) pe Real
Madrid, prin golurile marcate de Anoelotti (min. 18), Rijkaard (min. 25).
Gullit (min. 44), Van Basten (min. 49)
și Donadoni (min. 60). Astfel, forma
ția italiană se califică din nou în fi-

nala ..C.C.E." după exact 20 de ani.
Comentatorii apreciază că la 24 mai.
la Barcelona, se vor întilni in finală
intr-adevăr cele mai bune echipe
europene la ora actuală ; Steaua
București și A.C. Milan.
Finala „Cupei Cupelor" va opune,
la 10 mai, la Berna, formațiile F.C.
Barcelona și Sampdoria Genova.
Echipa italiană a reușit să elimine
în semifinale singura deținătoare a
unui trofeu european rămasă în cursă,
pe F.C. Malines (Belgia), ciștigînd
pe teren propriu cu 3—0. dar după
mai multe emoții decît o arată sco
rul. întrucît golurile au fost înscrise
în ultimele 20 de minute de joc, de
Cerezo (min. 70). Dossena (min. 85)
și Salsanp (min. 87). F.C. Barcelona
a realizat, la rindul său. o nouă vic
torie. de data aceasta la Sofia, intre
cind cu 2—1 formația locală Sredeț.
prin golurile marcate de Lineker
(min. 25) și Amor (min. 81). punctul
gazdelor fiind înscris de Stoicikov
(min. 65).
în sfîrșit. „Cupa U.E.F.A." și-o
vor disputa în două manșe (la 3 și
respectiv 17 mai) echipele V.f.B.
Stuttgart și A.C. Napoli. învingători
cu 1—0 în primul joc, fotbaliștii vestgermani au deschis storul și la Dresda, în meciul cu echipa locală Dyna
mo (a înscris Allgoewer — min. 64),
gazdele egalînd în minutul 83 prin
Liberam. A.C. Napoli a terminat la
egalitate : 2—2 meciul susținut în
deplasare cu Bayern MUnchen. ambe
le goluri fiind înscrise de Careca
(min. 60 și min. 75
din pasele lui
Maradona). Pentru formația vestgermană au marcat Wolfarth (min.
63) și Reuter (min. 79). Victoria cu
2—0 obținută in prima partidă îi asi
gură echipei italiene prima calificare
intr-o finală de cupă europeană.

GIMNASTICA: La Ploiești,
Campionatele
internaționale
ale României
începind de astăzi și pînă dumi
nică în Sala sporturilor „Victoria1*
din Ploiești se vor desfășura intrecerile celei de-a 32-a ediții a Campionatelor internaționale de gimnastică ale României.
La competiție și-au anunțat participarea sportivi și sportive din Bel
gia, Bulgaria, Canada, Cehoslovacia,
Cuba, Elveția, Finlanda, R.D. Ger
mană, R.F. Germania, Grecia, Is
rael. Italia, Luxemburg, Olanda, Po
lonia, S.U.A., Turcia, U.R.S.S. și
România.
Astăzi, de la ora 16, se va disputa
concursul pentru individual compus
masculin.
JOCURI OLIMPICE. De la secre
tariatul Comitetului Internațional Olimpic s-a anunțat că pentru orga
nizarea Jocurilor Olimpice de vară
din anul 1998 și-au confirmat can
didatura șase orașe : Atena, Belgrad,
Manchester, Melbourne, Toronto,
Atlanta (S.U.A.).
Alegerea gazdei Olimpiadei de
vară — 1996 va avea loc cu pri
lejul celei de-a 96-a sesiuni a C.I.O.,
ce se va desfășura la Tokio in luna
septembrie a anului viitor.
După cum se știe, J.O. de vară
din 1992 se vor disputa Ia Barce
lona.
HOCHEI. Meciurile din ziua a pa
tra a campionatului mondial de
hochei pe gheață (grupa A), ce se
desfășoară în diferite orașe din
Suedia, s-au încheiat cu următoare
le rezultate : Suedia — Finlanda 6—3
(2—0, 3—0, 1—3) ; Cehoslovacia —
S.U.A. 5—4 (2—0, 1—2, 2—2) ; Ca
nada — R.F. Germania 8—2 (2-»l,
3—1, 3—0) ; U.R.S.S. — Polonia 12—1
(5—0, 5—1, 2—0).
în clasament conduc, neînvinse, echipele Canadei și U.R.S.S. — cu cite
8 puncte.

larg de cunoaștere, capacitatea de
interpretare și descifrare a feno
menelor și proceselor dezvoltării.
„Totul, sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu, depinde de ni
velul dc pregătire al oamenilor de
sus și pînă jos și — subliniez —
de sus pînă jos, pentru că și ca
drele de conducere din toate do
meniile trebuie să-și ridice con
tinuu nivelul de cunoștințe. Ni
meni nu trebuie să creadă că dacă
a ajuns intr-o muncă sau alta nu
mai trebuie să mai citească, să
mai invețe. Dimpotrivă, cu cit de
ții o muncă mai importantă, cu
atît trebuie să studiezi, să înveți
mai mult !“.
Corolarul acestei politici creatoa
re. realiste. în deplin consens cu ce
rințele de progres ale societății, este
Întărirea legăturilor dintre partid
și popor, creșterea unității și
coeziunii societății noastre. Unita
te ce-și trage seva din caracterul
științific al politicii partidului, din
modul în care acesta iși exercită
rolul conducător, din conlucrarea
strînsă dintre partid și mase. O ex
presie grăitoare a acestei realități
o constituie și hotărârile adoptate
de plenara C.C. al P.C.R. și cele
lalte foruri ale democrației socia
liste revoluționare, desfășurarea
marii adunări populare din Ca
pitală. care într-o atmosferă de
vibrant patriotism au exprimat
unanima apreciere de care se
bucură politica, partidului, activi
tatea strălucită a secretarului gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu.
consacrată partidului, țării, cauzei
socialismului.
Unanimitate care se bazează pe
convingerea că sub conducerea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
partidul și statul nostru vor con
tinua să-și îndeplinească cu strălu
cire înaltele răspunderi în opera de
construcție socialistă, poporul român
afirmîndu-și tot mal puternic vo
cația construcției, a păcii și colabo
rării.

BACĂU : Utilaje moderne
de înaltă tehnicitate
Realizarea unor mașini și insta
lații moderne, de înaltă complexi
tate și tehnicitate, competitive pe
piața externă, constituie obiectivul
primordial al întrecerii pe care o
desfășoară in cinstea zilei de 1 Mai
colectivul de muncă de la între
prinderea de Utilaj Chimic Barzești.
De pe rampa de expediție a uni
tății au fost încărcate și livrate
beneficiarilor mai multe utilaje și
instalații. între ele, o instalație
complexă pentru fabricarea hîrtiei
destinată întreprinderii de profil
Prundu Birgăului, Este cea de-a
doua instalație de acest fel reali
zată la Borzești. Referindu-se la
caracteristicile tehnico-funcționale
ale acesteia, inginerul Constantin
Uzurri, directorul întreprinderii,
preciza : „Este o instalație, mai
bine-zis o fabrică întreagă, supe
rioară din punct de vedere tehnic
celorlalte realizate pînă acum. Toți
parametrii sint la nivelul tehnicii
mondiale. Proiectul este realizat în
țară, iar printre muncitorii care au
realizat-o se numără lăcătușul
Nicolae Popa și Constantin Sitaru,
maiștrii Mihai Iancu, Constantin
Cucu și Gheorghe Rusu“,
O dată cu noua instalație pentru
fabricarea hirtiei au fost expediate
linia de fabricare a celofanului că
tre întreprinderea „Viscofil** Bucu
rești, un recuperator de căldură de
mare capacitate către Combinatul
Petrochimic Midia-Năvodari, reali
zat intr-un timp record, pentru a
scurta perioada de revizie la bene
ficiar. precum și mai multe utilaje
și instalații către Combinatul Pe
trochimia
Borzești.
(Gheorghe
Baltă).

Luna cărții In întreprinderi
și instituții0
Tradiționala manifestare „Luna
cărții in întreprinderi și instituții'*,
care se desfășoară sub semnul apropiatei aniversări a zilei de 1 Mai,
prilejuiește organizarea, în întrea
ga țară, a unor bogate acțiuni po
litico-educative. în întreprinderi, in
stituții, centre de cultură și creație
„Cintarea României**, in alte așe
zăminte culturale au loc prezentări
de carte, intilniri ale cititorilor cu
scriitori și editori, dezbateri, mese
rotunde. Asftel. sub genericul „Zile
ale editurilor", la întreprinderea
„Vulcan** din Capitală s-a desfășu
rat un simpozion cu tema „Apariții
recente și viitoare la Editura Car
tea Românească". Sub același ge
neric. la întreprinderea mecanică
din. Timișoara a avut loc prezen
tarea unor volume recent apărute
la Editura Facla, iar pe platforma
Combinatului Siderurgic Galați s-a
desfășurat o masă rotundă cu tema
„Literatura română contemporană
In programul Editurii Eminescu".
Totodată, Casa Cărții din Iași a
găzduit o dezbatere despre „Cartea
de inspirație contemporană in pro
gramul Editurii Junimea**, iar la În
treprinderea de Prelucrare a Lemnu
lui Vin Tlrgu Mureș a fost organizat
colocviul cu tema „Literatura româ
nă și a naționalităților conlocuitoa
re in programul Editurii „Kriterion".
(Agerpres)

tatr
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : loneștli — 18 ; (sala Amfitea
tru) : Campionul — 18 ;
‘ Ate(«ala
lier) : Jocul ielelor — 18
• Filarmonica
„George
Enescu”
(15 68 75, sala Studio) :
_______
.Tinerii ..
șt
marca literatură camerală”. Valentin
Năstase, Cristina Buclu — vioară,
Valentin Râgușitu — violă, YvesNlcolas Cernea — violoncel — 17,-30 ;
(Ateneul Român) : Concert simfonic.
Dirijor : Emil Simon. Solist : Rudolf
Kerer (U.R.S.S.) — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”
(sala Schitu Măgureanu, 14 73 46) :
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala
Grădina Icoanei, 11 93 44) : Clinele
grădinarului — 18
• Teatrul Mic (14 78 81) : AsU sear*
stau acasă — 18,30
® Teatrul
Foarte Mic
(14 09 03) :
Lewis șl Alice — 19
• Teatrul de comedie (18 *4 60) t Pețjtoarea — 18
• Teatrul „Nottara” (59 81 #3, sala
Magheru) : Taifun — 48 ; (sala Stu
dio) : Dansul morțli — 18,30

*

HAFEZ AL-ASSAD

Din țările socialiste
U.R.S.S

Obiective ale programului energetic
Unul din principalii indicatori
ai dezvoltării industriei energetica
este cantitatea de energie pe locui
tor. Astfel, dacă în 1970 pe locuitor
reveneau in U.R.S.S., in medie,
3 052 kW/oră pe an, în 1980 reve
neau 4 873, in 1985 — 5 567, iar in
1986 s-au realizat 5 706 . kW/oră ;
Uniunea Sovietică a întrecut sub
acest aspect țări capitaliste dezvol
tate ca Japonia si Marea Britanie
si se situează în urma S.U.A.,
R.F.G. și Franței — scrie intr-un
articol revista „Tehnika i voorujenie".
Ca și pînă acum, baza electroenergeticii sovietice o reprezintă
centralele
termoelectrice
care
funcționează cu combustibil orga
nic. în prezent ele asigură 76 la
sută din energia electrică. în tară
funcționează 84 de centrale electrice
cu o putere de 1 milion kW si mai
mult pe unitate, iar ponderea lor
în puterea instalată totală a cen
tralelor electrice este de circa 60 la
sută.
O mare atenție se acordă în
țară problemelor obținerii energiei
electrice prin folosirea pe scară
largă a combustibilului nuclear. în
prezent funcționează și se constru
iesc o serie de centrale atomoelectrice, printre care centrala de la
Beloiarsk „I. V. Kurceatov", de la
Leningrad „V. I. Lenin", de la
Kursk, Smolensk. Novovoronej,
Kolsk, Ucraina de sud, Ignalinsk,
Kalinin. Puterea instalată a tutu
ror centralelor atomoelectrice la
începutul lui 1988 era de aproape
35 milioane kW. Ponderea energe
ticii nucleare în balanța energeti
că a țării va continua să crească.
In mare măsură aceasta este favo
rizată și de faptul că, prin obți
nerea fiecărui . milion de kilowați
energie electrică în centrala atomoelectrică, se eliberează două mi
lioane tone de combustibil lichid.
Uniunea Sovietică este un pio
nier și în domeniul dezvoltării
termoficării atomice — o direcție
principial nouă de utilizare a com
bustibilului nuclear. Prima expe
riență de captare a căldurii pen-

tru termoficarea localităților a
fost efectuată la centralele atomoelectrice Sibirsk și Beloiarsk. La
începutul anilor ’80 a început con
strucția unor mari centrale atomoelectrice de termoficare.
O atenție permanentă se acordă
construirii și exploatării obiecti
velor energetice care folosesc
energia apei nu numai pentru ob
ținerea energiei electrice, dar și
pentru alimentarea cu apă a loca
lităților, întreprinderilor indus
triale și obiectivelor agricole, pen
tru crearea sistemelor de transport
pe apă. O mare importanță se
acordă construcției pe rîuri a unor
cascade de centrale hidroelectrice.
La începutul Iui 1988, puterea to
tală instalată a tuturor centralelor
hidroelectrice a depășit 63 milioane
kW, iar energia electrică produsă
de ele era de aproape 14 la sută.
în prezent există proiecte de
studiere amănunțită a construirii
uneia din cele mai mari hidrocen
trale din lume, la Turuhan, pe riul
Nijniaia Tunguska. Puterea aces
tei centrale va fi de 15 000 MW.
In cincinalul actual și în cel vii
tor, la sistemul energetic unitar al
U.R.S.S. vor fi conectate sistemele
energetice ale republicilor din
Asia Centrală și Orientul îndepăr
tat. în prezent, sistemul energetic
unitar al U.R.S.S.. este unul din
cele mai puternice din lume. Ca
pacitatea centralelor electrice care
intră in componența lui este de
peste 270 milioane kW. El cuprin
de un teritoriu cu o suprafață de
peste 10 milioane km pătrați, cu o
populație ce depășește 220 mili
oane locuitori, traversează șapte
fuse orare, cea ce permite satis
facerea vîrfurilor de sarcină elec
trică pe seama transferării ener
giei electrice dint.r-un raion în al
tul și economisirea in acest fel a
peste 2,5 miliarde de ruble.
Acest lucru este deosebit de Im
portant, deoarece cu toate resur
sele energetice încă mari ale pla
netei, era energiei Ieftine s-a în- 1
cheiat

R.P. POLONĂ

«

Spre o mai strînsă integrare
a învățămîntului cu producția
în R.P. Polonă, fiecare al zecelea
inginer este absolvent al Acade
miei de Mine și Siderurgie de la
Cracovia, care, în cei 70 de ani de
existență, a format 50 000 de specia
liști. Academia este un puternic
centru al gîndirii tehnice. Pe lingă
minerit și siderurgie, ea pregătește
ingineri și în domeniile biociberneticii, organizării șl conducerii'pro
ducției, în ecologie. Aici au fost
elaborate, intre altele, o serie de
mijloace tehnice pentru protecția
mediului ambiant.
Colaborarea corpului didactic cu

industria se concretizează în nume
roase acorduri privind introducerea
în producție a unor realizări ale
științei și tehnicii, obținute în ca
drul academiei. Tot aici se elabo
rează o serie de lucrări științifice
valoroase. Printre exemplele cele •
mai recente — relatează agenția
Interpress — se află descoperirea
unor proprietăți necunoscute pină
în. prezent ale unor materiale car
bonifere, care își pot găsi utilizare
la producția navelor cosmice, in
discurile de frînă și în alte dome
nii ale tehnicii.

R.P. MONGOLĂ

Preocupări privind îmbunătățirea
condițiilor sociale
între măsurile prevăzute de ola
nul cincinal actual al R.P. Mon
gole pentru creșterea bunăstării
oamenilor muncii un loc im
portant este rezervat sporirii
veniturilor reale, prin dezvol
tarea producției sociale și a pro
ductivității muncii, prin îmbună
tățirea calității producției și între
gii activități — relatează revista
„Noutăți mongole**. De la începutul
acestui cincinal, veniturile în. bani
ale populației au fost maiorate
mai ales prin creșterea fondurilor de salarii ale muncitorilor
și funcționarilor și a_ fondurilor
________
de retribuire a muncii lucrătorilor
din organizațiile cooperatiste agri
cole. că si a pensiilor si aloca
țiilor.
Alături de creșterea veniturilor
populației, prețurile cu amănun
tul la unele bunuri de larg con
sum și servicii nu s-au modificat
în ultimii ani. Dar — relevă re
vista — sub influenta modificării
parametrilor calitativi la mărfurile
nealimentare, ca și datorită schim
bării parțiale a unor prețuri, in
perioada 1967—1987 prețurile medii
la unele produse au fost maiorate.
Astfel, preturile la țesăturile din

vr

ea

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 21 aprilie, ora 20 — 24 aprilie, ora
20. In țară : Vremea va fi relativ caldă
la Început, apoi se va răci, lncepind
din nord-vestul țării, iar cerul va fi
temporar noros. Vor cădea ploi, care
vor avea șl caracter de aversă, pe arii
relativ extinse, in majoritatea zonelor.
Spre sflrșitul intervalului, ploile se vor
restrlnge treptat spre regiunile estice.
Izolat, sint condiții de producere a
grindine!. VIntul va sufla slab pînă la

• Teatrul Giuleșt! (sala Majestic,
14 72 34) : Solncss, constructorul — 18
• Teatrul satlric-muzical „C. Tânase”
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Caval
cada risului — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
Română" (13 13 00) : Spectacol folclo
ric extraordinar — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Turandot — 9 ; Romanțioșii — 18
• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77, sala
Victoria) : Eicfănțelul curios — 15 ;
(sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : O fe
tiță mai cu moț — 10 ; 15
• Circul București (10 41 95) : Vedete
le Circului din Varșovia — 19
• Studioul de teatru I.A.T.C. (13 72 59)1
Mobilă și durere — 18,30

• Maria șl Mlrabela tn Tranzistoria:
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 13;
17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Franțois Villon (s. I—II) î PATRIA
(11 86 25) — 9,30; 14; 18, FLAMURA
(83 77 12) — »; 13; 17

bumbac au sporit cu 196 la sută,
ale țesăturilor
din mătase_ — cu
_____
240 la sută, ale hainelor din piele
— cu 302 la sută.
Dinamica creșterii prețurilor me
dii, datorată schimbării calității
mărfurilor și structurii comerțului
cu amănuntul în conformitate cu
cererea populației, a dus la redu
cerea puterii de .cumpărare a mo
nedei naționale — tugricul.
Revista menționează că. în ce
privește deficitul de mărfuri, aces
ta se remarcă mai ales în zonele
rurale. Ca rezultat, apare așanumita migrație de bani intre re
giunile urbane și rurale, care
adincește neconcordanta intre ce
rerea si oferta de mărfuri. Defici
tul de mărfuri, migrația banilor,
creșterea preturilor pe piața neor
ganizată și alte fenomene negative
atestă si un anume proces preinflatlonist.
Toate aceste fenomene negative
— se arată in articol — pot fi eli
minate. numai în cazul in care se .
va stabili un echilibru intre veni
turile populației și bunurile de
larg consum, dacă vor fi create
condițiile necesare pentru însănă
toșirea generală a economiei.'
moderat, cu unele intensificări in sudestul țării, predominând din sector sudestic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 2 și 12 grade, izolat mai
scăzute in depresiuni, iar cele maxime
se vor situa între 12 șt 22 de grade, mai
ridicate in primele zile in sudul țării,
pînă la 27 de grade. Pe. alocuri, se va
semnala ceață slabă.
In București :
Vremea va fi caldă la Început, apoi se
va răci ușor. Cerul va' fi temporar
noros. Trecător, va ploua spre sflrșitul
intervalului. VIntul va sufla slab pînă
la moderat. Temperaturile minime vor
oscila Intre 8 șl 11 grade, iar cele mâxlme Intre 20 șl 24 de grade, mal ridicate
In prima zi.

• Vacanța cea mare : LIRA (31 71 71)
—
9; 11; 13; 15; 17; 19,
VOLGA
(79 71 26) — 9; II; 13; 15: 17; 19
• Martori dispăruți : MELODIA
(11 13 49) — 9: 11; 13: 15: 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• De ce are vulpea coadă : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Caz cu caz nu se potrivește : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
• Destin tragic : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 19,30
• Agentul de legătură nr. 8 s BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11: 13: 15; 17; 19
• Program special pentru copii și ti
neret — 9;; "
11; '*
13: Unde este un „nofelet" 7 — 15; -------------17: 19 : DOINA
-------- (16
(15 35
61 38)
10)
• Sora 13 : TIMPURI NOI
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Oricare fată iubește un băiat !
UNION (13 49 04)
9;
................
11: 13: 15: 17; 19
• Șatra : BUZEȘTI" (50
—43
----58)
15 î
17; 19
• Zece negri mititei (s. I—II) : FE
RENTARI (80 49 85) — 14,30; 17,30
• Ultima noapte a Șeherezadel: GIULEȘTT (17 55 46) — 9: 11; 13: 15; 17; 19
• Monte Carlo : STUDIO (59 53 15) —
9.30; 12: 14,30; 17; 19,15
• Prețul unei vieți (s. I—II) : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 18

ÎN COMITETUL SPECIAL PENTRU CARTA O.N.U.

Șl CREȘTEREA ROLULUI ORGANIZAȚIEI .

Adoptarea propunerii României privind
recurgerea la o comisie a O.N.U. pentru
reglementarea diferendelor dintre state
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-au încheiat lucră
rile sesiunii Comitetului special pen
tru Carta O.N.U. si creșterea rolu
lui organizației.
Comitetul a elaborat și adoptat
prin consens un document referitor
la propunerea României privind
recurgerea la o comisie de bune
oficii, mediere sau conciliere. în
cadrul O.N.U., pentru reglementarea
diferendelor între state. Documentul
a fost înaintat Adunării Generale a

O.N.U. pentru a fi adoptat și reco
mandat tuturor statelor.
Obiectivul propunerii adoptate de
Comitetul special constă în a faci
lita statelor interesate recurgerea la
o comisie de bune oficii, mediere
sau conciliere, în cadrul O.N.U., cu
sprijinul organelor competente ale
acesteia, pentru a se putea începe,
continua sau relua negocierile
directe între părțile la un diferend,
cu scopul de a se ajunge la soluții
reciproc acceptabile.

In sprijinul realizării independenței
Namibiei
MBABANE 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaunda,
a făcut un apel la toate statele
implicate în procesul de acordare a
independenței Namibiei, inclusiv
Africa de Sud, să sprijine pe deplin
acțiunile secretarului general al
O.N.U., destinate realizării indepen
denței acestui teritoriu — relatează
agențiile ZANA și China Nouă.
Luind cuvîntul în cadrul unei adu
nări desfășurate la Mbabane, capita
la statului Swaziland, K. Kaunda a
subliniat că momentul actual este
crucial pentru namibieni, iar pentru
evitarea oricăror confuzii și asigu
rarea succesului programului Națiu
nilor Unite, sînt necesare dialogul
deschis, negocierile și reconcilierea
între partidele politice șl părțile in
teresate din Namibia. Țările africa
ne, îndeosebi cele din sudul conti

nentului, trebuie să depună toate
eforturile în vederea înfăptuirii de
colonizării Namibiei — a spus șeful
statului zambian.
LUANDA 20 (Agerpres). — Marack
Goulding, asistent al secretarului
general al O.N.U. pentru probleme
politice, se află în Lubango. in sudul
provinciei Huila, din Angola, unde
urmărește reamplasarea combatanți
lor Organizației Poporului din Africa
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) la nord de
paralela 16. conform înțelegerii de
săptămîna trecută privind încetarea
focului în Namibia — informează
agenția ANGOP.
Reprezentantul O.N.U. și-a mani
festat convingerea că, o dată cu în
țelegerile ’intervenite în ultimul timp,
rezoluția Consiliului de Securitate
privind independența Namibiei poate
fi aplicată.

Apel al O.N.U. pentru salvarea vieții
unor patrioți sud-africani
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres)
— Comitetul special al O.N.U. îm
potriva apartheidului a dat publici
tății o declarație în care cheamă
guvernele tuturor statelor si opinia
publică internațională să intervină
pentru salvarea vieții patriotilor sudafricani Ndumiso Silo Siphenuka și
Mackezwana Menze. care urmează să
fie executați de către autoritățile din
R.S.A. Cei doi patriot! sud-africani,
participant! la mișcarea antiapart-

held si împotriva discriminării rasi
ale din R.S.A.. au fost arestați în
1985 si condamnați la moarte în baza
legilor aflate în vigoare în Africa
de Sud — Informează agențiile
A.D.N. și China Nouă. Declarația
denunță sistemul judiciar din R.S.A.
folosit ca instrument pentru supri
marea tuturor adversarilor regimului
de apartheid si ai politicii promovate
de autoritățile de la Pretoria.

Copiii țarilor din „prima linie", victime
ale apartheidului și ale războiului
Dezvăluirile unul raport al UNICEF
GENEVA 20 (Agerpres). — Un ra
port al UNICEF, dat recent pu
blicității. citat de cotidianul francez
„Le Monde", relevă că în Namibia,
în ultimii ani. din 1
de copii 300
au murit înainte de a atinge vîrsta
de 5 ani. în această tară, ca urmare
a politicii de apartheid si a războiu
lui. se înregistrează o diferență
enormă între condițiile de viată ale
copiilor albi si negri, familiile popu
lației majoritare de culoare trăind
sub nivelul sărăciei absolute — re-

levă ziarul.- Ca urmare, jumătate din
copiii negri suferă de malnutriție.
UNICEF a inițiat un program
destinat introducerii unor măsuri sa
nitare de urgentă, atît pentru copiii
din Namibia, cit si pentru copiii care
se găsesc în țările din „prima linie"
(Angola. Botswana. Mozambic, Tan
zania. Zambia si Zimbabwe), care,
la rîndul lor. au de suferit de pe
urma acțiunilor regimului rasist de
la Pretoria.

Inaugurarea

Situația din Afganistan în dezbaterea

Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U.,
reunit la sediul din New York al
Națiunilor Unite, a continuat dez
baterile organizate în urma nlîngerii
Afganistanului cu privire la agre
siunea militară și intervenția străină
în treburile sale interne,
în cadrul ședinței de miercuri,
consacrată acestei probleme, vorbito
rii au relevat necesitatea respectării
stricte de către toate părțile a acor
durilor de la Geneva privind solu
tionarea pe cale pașnică a problemei
afgane.

Dezbaterile din Consiliul de Secu
ritate în legătură cu situația din
Afganistan urmează să fie reluate la
21 aprilie.
KABUL 20 (Agerpres). — După
cum transmite agenția T.A.S.S., joi
dimineața, formațiuni înarmate ale
opoziției intransigente care acțio
nează în Afganistan au atacat cu
rachete sol-sol Ambasada U.R.S.S.
din Kabul. Unul dintre proiectile a
explodat în apropierea uneia din
clădirile administrative ale ambasa
dei. Nu s-au înregistrat victime.

— Vă rugăm să evocați princi
palele obiective ale U.N.C.T.A.D.
in perioada ce a trecut de la
crearea sa.
— In 1989. U.N.C.T.A.D. lsi cele
brează cea de-a 25-a aniversare. Un
sfert de secol în slujba dezvoltării,
in special a țărilor în curs de dez
voltare. Aș dori să amintesc,
în acest context, că Înființarea
U.N.C.T.A.D. a coincis cu consti
tuirea „Grupului celor 77“. Prin ca
racterul său universal, prin spectrul
larg de probleme de care se ocupă,
U.N.C.T.A.D. este unul dintre meca
nismele multilaterale majore menite
să sprijine revitalizarea dezvoltării
și creșterii economice în lume.
Unele din realizările sale sînt sem
nificative pentru economiile țărilor
în curs de dezvoltare. Este vorba de
sistemul generalizat de preferințe
vamale, sistemul global de prefe
rințe comerciale între țările în curs
de dezvoltare (România numărîndu-se printre țările beneficiare),
acordul privind fondul comun pen
tru produsele de bază, noul pro
gram de acțiune in favoarea țărilor
celor mai puțin dezvoltate, setul de
principii, convenit la nivel inter
național. privind practicile comer
ciale restrictive. în plus, U.N.C.T.A.D.
a lansat un vast program de asis
tență tehnică in diferite domenii de
interes pentru țările în curs de dez
voltare, cum ar fi gestionarea dato
riei externe, transferul de tehnolo
gie. transportul maritim. actuala
rundă de negocieri comerciale mul
tilaterale din cadrul G.A.T.T. etc.
A șaptea sesiune a U.N.C.T.A.D.
a dat un nou impuls activității
acesteia. Este în general admis că
Actul final al U.N.C.T.A.D. - VII
oferă o platformă mai solidă decît
exista înainte în ce privește coope
rarea internațională menită să ducă

la relansarea dezvoltării, creșterii
economice și a comerțului interna
țional. Această platformă a fost
întărită printr-o importantă reafir

•

Standul românesc, vizitat de
prințul moștenitor al Japoniei
TOKIO 20 (Agerpres). — în capi
tala Japoniei a fost inaugurată cea
de-a 18-a ediție a Tîrgului interna
țional. România participă cu produ
se ale industriei constructoare de
mașini, chimice și ușoare.
Standul românesc a fost vizitat de
prințul moștenitor Naruhito, care a
avut cuvinte de apreciere la adresa
calității exponatelor și s-a interesat
de posibilitățile de cooperare indus
trială între cele două țări.

BELGRAD 20 (Agerpres). — La
Belgrad s-au încheiat lucrările celei
de-a 22-a plenare a C.C. al U.Q.I.,
care a hotărît convocarea celui de-al
XlV-lea Congres (extraordinar) al
partidului în luna decembrie anul
acesta, informează agenția Taniug.
în vederea pregătirii congresului a
fost formată o comisie, condusă de
Stipe Șuvar. președintele Prezidiu
lui C.C. al U.C.I.
BELGRAD 20 (Agerpres). — La
Belgrad s-a desfășurat, miercuri.

ședința festivă a C.C. al U.C.I. con
sacrată celei de-a 70-a aniversări a
creării Partidului Comunist din Iu
goslavia. în raportul prezentat da
Stipe Șuvar, președintele Prezidiului
C.C. al U.C.I., s-au subliniat impor
tanta creării partidului, eveniment
de mare importantă în istoria mișcă
rii revoluționare din Iugoslavia, rea
lizările remarcabile obținute de
popoarele iugoslave în anii construc
ției socialiste sub conducerea Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia —
informează agenția Taniug.

0 nouă rundă de
Contacte diplomatice privind evoluția convorbiri iraniano-irakiene Datoria externă împiedică realizarea programelor economice
în curs de dezvoltare
siI sociale ale țărilor
situației din Orientul Mijlociu
GENEVA 20 (Agerpres). — La Ge
<
geneva:

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).
— La sediul din New York al O.N.U.
au continuat dezbaterile în cadrul
Adunării Generale a Națiunilor Uni
te asupra problemei palestiniene și
a situației din teritoriile arabe ocu
pate. în intervenții s-a atras atenția
asupra deteriorării situației în teri
toriile ocupate de Israel. A fost sub
liniată necesitatea convocării unei
conferințe internaționale de pace,
sub egida Națiunilor Unite.
în deschiderea dezbaterilor, Absa
Claude Diallo (Senegal), președin
tele Comitetului O.N.U. pentru exer
citarea drepturilor inalienabile ale
poporului palestinian, a informat că
de la începutul revoltei palestiniene
au fost ucise 560 de persoane.

PRAGA 20 (Agerpres). — Pre
ședintele R.S. Cehoslovace. Gustav
Husak, a avut, la Praga. o întreve
dere cu președintele Statului Pales
tina. Yasser Arafat care a făcut o
scurtă vizită de lucru în capitala Ce
hoslovaciei, relatează agenția C.T.K.
Yasser Arafat'a avut, de asemenea,
la Praga. o întrevedere cu secretarul
general al C.C. al P.C. din Israel,
Meir Vilner.
WASHINGTON 20 (Agerpres). —
La Washington au avut loc convor
biri între președintele S.U.A., George
Bush, și regele Hussein al Iordaniei,
tema principală a dialogului constituind-o conflictul din Orientul Mij
lociu și căile de reglementare a
acestuia.
Șeful statului american a afirmat,
cu acest prilej, că Statele Unite sus
țin realizarea unei reglementări cu
prinzătoare a problemei Orientului
Mijlociu, prin negocieri, pe baza re
zoluțiilor O.N.U. 242 și 338, subliniind
că o conferință internațională orga

nizată în mod corespunzător, ar pu
tea, la momentul potrivit, deveni un
mijloc ce ar facilita dialogul direct
între părțile implicate, relevă agenția
T.A.S.S.
La rîndul său, suveranul hașemit
a afirmat că pacea în Orientul Mij
lociu nu poate fi negociată sau rea
lizată fără participarea Organizației1
pentru Eliberarea Palestinei, citează
agenția China Nouă.

TUNIS 20 (Agerpres). — Reprezen
tantul Organizației pentru Eliberarea
Palestinei în Tunisia, Hakim Balaoui,
a avut o întrevedere cu ambasadorul
S.U.A. în capitala tunisiană. Robert
Peletreau. în cadrul căreia a comu
nicat condițiile în care O.E.P, ar ac
cepta organizarea de alegeri în teri
toriile ocupate de Israel. Hakim Ba
laoui a reafirmat că alegeri în Cisior
dania și Gaza pot fi organizate nu
mai după retragerea forțelor israeliene și sub supravegherea O.N.U.,
transmite agenția Taniug.
CAIRO 20 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, l-a
primit pe Ahmed Osman, președin
tele parlamentului marocan, aflat la
Cairo. în cadrul întilnirii, oaspetele
marocan, a transmis președintelui
Hosni Mubarak un mesaj din partea
regelui Hassan al II-lea, privind si
tuația actuală pe plan arab și alte
probleme de interes comun. într-o
declarație citată de agenția M.E.N.A.,
Ahmed Osman a spus că întrevede
rea cu șeful statului egiptean a avut
loc în cadrul contactelor întreprinse
în prezent de suveranul marocan
asupra eventualității organizării, luna
viitoare, a unei întîlniri arabe extra
ordinare Ia nivel înalt. O astfel de
întîlnire. a adăugat el, este necesară
pentru discutarea problemei palesti
niene, crizei din Liban și altor ches
tiuni de interes pentru țările arabe.

BRUXELLES. Reuniunea grupului

de planificare al N.A.T.O.
BRUXELLES 20 (Agerpres). — La
Bruxelles s-au încheiat lucrările sesiuhii de două zile a grupului de pla
nificare nucleară al N.A.T.O., la care
au luat parte miniștrii apărării din
țările membre (cu excepția Franței
și Islandei). Participanții nu au adop
tat recomandări concrete privind mo
dernizarea armamentelor nucleare

tactice. In pofida unor presiuni exer
citate în acest sens de S.U.A. — re
latează agenția T.A.S.S. Poziția gu
vernului belgian, care se pronunță
pentru începerea unor tratative intre
Vest și Est în această problemă, a
fost susținută de Norvegia. Dane
marca. Spania și o serie de alte state,
menționează agenția citată.

milare. vitalitatea nu poate fi con
siderată ca de la sine dată.
U.N.C.T.A.D. trebuie să evolueze și
să se adapteze realităților în schim
bare, avînd, totodată, datoria să se
afle în centrul dezbaterilor asupra
politicii lor privind dezvoltarea,
acceptînd sfidarea care-i stă în față
și urmărind realizarea unor înțele
geri si a unor acorduri negociate.
— Vă rugăm să aprofundați cei
doi termeni — comerț Si dezvol
tare — care precizează țelurile
organizației și, în acest cadru, să
vă referiți la dificila problemă a
datoriei externe — in contextul
activității U.N.C.T.A.D.
— Nici o analiză a noțiunilor de
„comerț". „dezvoltare",
„creștere
economică" nu poate fi făcută, în
contextul actualei lor desfășurări

trol a fenomenelor din economia
mondială și la agravarea fluc
tuațiilor pe piețele financiare. Tre
buie, de asemenea, inversată ten
dința de creștere a dobînzilor.
în schimb, țările in curs de dez
voltare au fost supuse tratamen
tului asimetric traditional. care
aruncă dificultățile ajustărilor eco
nomice pe umerii statelor care în
registrează deficite. Aceasta s-a vă
zut foarte limpede în cazul datoriei
externe. Problema aceasta rămîne
la fel de gravă ca și înainte. în
pofida ajustărilor masive și a sa
crificiilor făcute de țările debitoa
re. care riscă să se afle în imposi
bilitatea de a-si onora obligațiile.
Iată de ce în „Raportul asupra
comerțului și dezvoltării 1988“ am
propus ca abordările actuale să fie
completate cu o largă recurgere la

DECLARAȚII ALE SECRETARULUI GENERAL AL CONFERINȚEI

NAȚIUNILOR UNITE PENTRU COMERȚ Șl DEZVOLTARE
mare a principiilor și rațiunii coo
perării multilaterale in folosul dez
voltării și, în mod deosebit, a răs
punderii, în procesul de consolidare
a U.N.C.T.A.D.. a diferitelor gru
puri de țări — respectiv țări dez
voltate cu economie de piață, țări
socialiste și țări în curs de dezvol
tare.
O analiză preliminară a rezulta
telor obținute în aplicarea prevede
rilor Actului final lasă să se între
vadă o imagine complexă. în peri
oada care a trecut de la adoptarea
sa au intervenit unele evoluții
încurajatoare, materializate in mă
suri de urmărire și aplicare a hotărîrilor luate de către guverne și
grupuri de țări, organisme interguvernamentale ale U.N.C.T.A.D. și
secretariatul acesteia, precum și de
alte instituții internaționale. în
multe alte cazuri însă, prevederile
din Actul final reclamă un timp
suplimentar pentru a se putea trece
la acțiuni concrete. Sînt necesare
eforturi susținute pentru a trans
forma eficienta instituțională în
eficacitate politică, astfel incit să
se realizeze noi progrese notabile
in atingerea obiectivelor de dezvol
tare ale organizației.
Ca în cazul oricărei instituții si

• A fost hotâritâ convocarea celui de-al XlV-lea Congres
(extraordinar) al partidului • Ședința festivă a C.C. al U.C.I.
consacrată celei de-a 70-a aniversări a creării P.C. din
Iugoslavia

internațional de la Tokio

neva a început joi a patra rundă a
convorbirilor iraniano-irakiene pri
vind reglementarea conflictului din
tre cele două țări pe baza Rezoluției
598 a Consiliului de Securitate al
O.N.U. Ca și rundele precedente, ea
se desfășoară cu participarea secre
tarului general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar.
înaintea ședinței plenare din cadrul
negocierilor, secretarul general al
O.N.U. a avut întîlniri separate cu
conducătorii celor două delegații.

din economia mondială, fără a se
aborda tema „interdependenței", un
domeniu in care U.N.C.T.A.D. are
ăe ‘jucat un rol semnificativ. în ul
timii ani, a crescut înțelegerea gra
dului în care sînt interconectate
economiile naționale și in care se
întrepătrund diferitele aspecte ale
politicii economice, inclusiv inter
dependența problemelor comerțului
și ale sistemului monetar interna
țional. S-a realizat, de asemenea,
un oarecăre progres în transforma
rea acestei conștientizări într-o
cooperare multilaterală mai puter
nică. Principalele țări dezvoltate cu
economie de piață s-au angajat mai
mult și mai sistematic în intervenții
oficiale pentru a preveni evoluții
de nedorit. în special în domeniul
cursurilor de schimb ale monedelor.
Totuși. corectarea dezechilibrelor
în plățile internaționale, în paralel
cu realizarea unui ritm rapid al ac
tivității economice, rămîne o sarci
nă de îndeplinit. Ca atare, va fi
nevoie de întărirea. în continuare,
a unei asemenea coordonări. Orice
abatere in acest domeniu ar putea
să ducă, așa cum s-a întîmplat în
octombrie 1987, la bursele din Occi
dent, la o pierdere a încrederii în
posibilitățile de tinere sub con

reducerea convenită, ordonată si si
metrică a datoriei. Propunerile
noastre urmăresc realizarea redu
cerii datoriei pentru toate categoriile
de debitori și tipuri de datorii, cu
luarea în considerare a situației spe
cifice a fiecărui debitor.
Problema datoriei externe are. de
asemenea,
importante
implicații
asupra comerțului internațional și
procesului mondial de ajustări in
balanțele de plăți. O premisă esen
țială de la care am pornit in for
mularea propunerilor noastre pri
vind datoria externă este că țările
care ar beneficia de pe urma redu
cerii datoriei externe să-și poată
menține și, în caz de nevoie, să-și
consolideze
politicile vizind creș
terea eficientei investițiilor și reali
zarea unei sporiri substanțiale a ex
porturilor. într-adevăr. este greu de
imaginat orice soluție pe termen
lung a problemei datoriei externe
care să nu presupună o creștere
substanțială a exporturilor țărilor
debitoare. Pentru atingerea acestui
obiectiv este necesară reducerea
efectivă a barierelor netarifare
existente, însoțită de alte măsuri
de îmbunătățire a accesului pe pie
țele internaționale a produselor pro
venite din țările în curs de dez
voltare.

CIUDAD DE MEXICO 20 (Ager
pres). — într-o declarație făcută la
Ciudad de Mexico, președintele
Parlamentului latino-american, Hum
berto Pelaez Gutierrez, a subliniat
că serviciul datoriei externe a țări
lor din regiune constituie o piedică
în calea dezvoltării acestora —
transmite agenția A.N.N. El a men
ționat că destinarea unor însemnate
resurse financiare numai pentru
plata dobînzilor frînează realizarea

programelor economice și sociale,
agravind dificultățile cu care se
confruntă statele Americli Latine.
I

BUENOS AIRES 20 (Agerpres). —
împovărătoarea datorie externă a
țărilor din America Latină trebuie
soluționată printr-un sistem de
măsuri cuprinzătoare — a declarat
ministrul argentinian al economiei,
Carlos Pugliese.

Explozie la bordul unui crucișător american
Nicaragua dorește
să stabilească relații
bazate pe respect
reciproc cu S.U.A.
MANAGUA 20 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Nicaragua a rea
firmat voința sa de a stabili cu
S.U.A. relații bazate pe respectul re
ciproc — se arată într-o notă a mi
nistrului nicaraguan al relațiilor ex
terne. Miguel d’Escoto, publicată de
ziarul. „Barricada". care apare la
Managua. Nicaragua dorește — și
este gata — să acționeze imediat,
împreună cu guvernul Statelor Unite,
în direcția stabilirii unor relații de
încredere si respect reciproc — re
levă nota respectivă, citată de agen
ția I.P.S.

Somalia va continua
să promoveze procesul

de destindere din zona
Cornului Africii
MOGADISCIO 20 (Agerpres). —
într-o declarație făcută la Mogadis
cio, președintele Somaliei, Mohamed
Siad Barre, a reafirmat hotărîrea
guvernului țării sale de a continua
politica de promovare a procesului
de destindere din zona Cornului
Africii — relatează agenția A.D.N.
El a exprimat convingerea că dez
voltarea multilaterală social-economică a acestei regiuni a continentu
lui african este posibilă numai prin
asigurarea unei păci trainice.

in cursul manevrelor militare din Atlantic
WASHINGTON 20 (Agerpres). —
La bordul crucișătorului american
„Iowa" s-a produs o puternică ex
plozie. urmată de un incendiu — a
anunțat, la Washington, purtătorul de
cuvînt oficial al Ministerului Apără
rii al S.U.A.. relatează agențiile
Kyodo. T.A.S.S. și China Nouă.
Explozia si incendiul — a arătat pur
tătorul de cuvînt — au provocat
moartea a 47 dintre cei 1 575 de mem

— Cum
apreciați
activitatea
României in cadrul U.N.C.T.A.D.,
contribuția țării noastre la abor
darea, dezbaterea și soluționarea
problemelor ce confruntă statele
in curs de dezvoltare, îndeosebi a
problemei datoriilor externe ?
— Așa cum am arătat mai înain
te, activitatea U.N.C.T.A.D. acoperă
o vastă gamă de probleme privind
dezvoltarea economică. Ca membră
a „Grupului celor 77", România
participă la aceste activități, punînd
un accent deosebit pe problemele
monetare și financiare. protectio
nism și ajustările de structură,
funcționarea sistemului generalizat
de preferințe vamale, transferul
invers de tehnologie.
Datoria externă, proliferarea ob
stacolelor în calea comerțului inter
național, „graduarea" în aplicarea
sistemului generalizat de preferințe
vamale se numără printre proble
mele concrete abordate in mod con
stant de România în cadrul meca
nismului multilateral al U.N.C.T.A.D.
Aș dori să amintesc, în această pri
vință.
Mesajul
pe care pre
ședintele Nicolae Ceausescu l-a adresat celei de-a Vil-a sesiuni a
U.N.C.T.A.D., precum și interven
țiile constructive ale delegațiilor
române în timpul conferinței și la
reuniunile ulterioare ale Consiliului
pentru comerț și dezvoltare. De ase
menea. România a participat activ
la încheierea, în 1987, a Acordului
privind crearea Sistemului global
de preferințe comerciale între ță
rile in curs de dezvoltare, un acord
care poate fi considerat ca o dimen
siune semnificativă a strategiei
globale de creștere economică și
dezvoltare.
In problema datoriei externe,
România a prezentat propuneri de
substanță vizind, îndeosebi, redu
cerea nivelului dobînzilor. prelun
girea semnificativă a duratei de
reeșalonare, anularea datoriei celor
mai sărace țări, reduceri importante
ale datoriei in cazul celorlalte țări
în curs de dezvoltare. Aceste pro
puneri au fdst reafirmate la ultima
sesiune a Consiliului pentru comerț
și dezvoltare, ca și ideea organizării
unei conferințe internaționale pri
vind datoria externă a țărilor în
curs de dezvoltare, conferință me
nită să definească o nouă strategie,
capabilă să elimine acest important
obstacol din calea dezvoltării a două
treimi din omenire.

bri ai echipajului. El a precizat că
nu există pericolul ca vasul „Iowa"
să se scufunde.
împreună cu alte 28 de nave mi
litare. vasul de luptă „Iowa" parti
cipa la manevrele marinei militare
americane care se desfășoară în At
lantic. la 330 de mile de Porto Rico,
sub denumirea codificată „Flectex
3-89" — relevă agențiile T.A.S.S. și
China Nouă.

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt
I
REUNIUNEA F.I.R. în perioada
| 16—21 aprilie 1989 s-a desfășurat,
la Madrid, reuniunea delegației
Biroului Federației Internaționale
a Rezistenților (F.I.R.) care, cu
ocazia celei de-a 50-a aniversări a
terminării războiului din Spania,
a adus un omagiu poporului spa
niol și brigăzilor internaționale.
în cadrul reuniunii s-au dezbăItut sarcinile ce revin Federației
Internaționale' a Rezistenților. pre
cum și activitățile ce urmează să
le desfășoare privind lupta pentru
pace și dezarmare, pentru comba• terea oricăror manifestări ale neofascismului, neonazismulul. teroIrismului și rasismului.
Din țara noastră a participat general-locotenent (r) Neagu Andrei,
I președintele Comitetului Foștilor
Luptători și Veteranilor de Război
împotriva Fascismului și vicepre
ședinte al Federației Internaționale
I a Rezistenților.

1
I

ÎNTREVEDERE LA LISABONA.
Președintele
Portugaliei. Mario
Soares, a conferit cu Werner Krolikowski, membru al Consiliului de
IStat al R.D.G., membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al
P.S.U.G., aflat în vizită la Lisabo
na. Continuarea dialogului politic
I constructiv și cooperarea redproc-avantajoasă dintre Portugalia
și R.D.G. — s-a apreciat cu acest
1 prilej — pot constitui o contribu
ție importantă la întărirea încre
derii și promovarea destinderii în
Europa.

I

ROMÂNIA - CONTRIBUȚII SUBSTANȚIALE LA ABORDAREA
Șl SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR ECONOMICE MONDIALE
Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț șl Dezvoltare
(U.N.C.T.A.D.) — cel mai larg forum din sistemul O.N.U. pentru dezba
terea și soluționarea problemelor dezvoltării și cooperării economice
internaționale - aniversează, în acest an, un sfert de secol de la în
ființare, perioadă care a fost marcată de cele șapte sesiuni ale
U N.C.T.A.D. In acest moment de bilanț, se poate spune că, în cei 25
de ani de existență, U.N.C.T.A.D, a înregistrat o serie de rezultate
semnificative în atingerea obiectivelor pe care și le-a propus.
De-a lungul acestei perioade. România, acționînd în spiritul orien
tărilor de principiu ale politicii sale externe, și-a adus o contribuție ce
se bucură de înalte aprecieri la buna desfășurare a activității
U.N.C.T.A.D., fapt subliniat de secretarul general al organizației, Ken
neth Dadzie, într-o convorbire avută cu citva timp în urmă cu trimisul
nostru la sesiunea Consiliului pentru comerț și dezvoltare al U.N.C.T.A.D.
de la Geneva.

PLENARA C.C. AL U.C.L

Tîrgului

I

|
LA PARIS a avut loc o Întîlnire
franco-vest-germană la nivel inalt,
Ila care au participat președintele
Franței, Franțois Mitterrand, primul-ministru, Michel Rocard, și
1 cancelarul federal al R.F.G., Hel
mut Kohl. Au fost abordate pro
bleme internaționale, relațiile bila
terale, ca și diferite aspecte pri| vind Piața comună.

INAUGURARE. în prezenta unor
I membri ai guvernului sandinist de
la Managua. președintele Daniel
Ortega Saavedra a inaugurat, la
Momotombo. cea de-a doua unitate
I geotermică a tării, ptin care se ri! dică la peste 360 megawați poten
țialul national de energie electrică.
l
.
PROGRAM INDIAN DE DEZ
VOLTARE. Guvernul Indiei a elaIborat un program de dezvoltare a
sectorului legumicol si pomicol,
prin extinderea considerabilă a su
prafeței cultivable si creșterea
I productivității. Prin recentele mă
suri adoptate se așteaptă ca actuala
producție de 60 milioane tone
I— dintre care 24 milioane tone
fructe si 36 milioane tone legu
me — să crească la 90 milioane
tone în total. Concomitent, se preIvede impulsionarea horticulturii —
sector care aduce însemnate veni
turi în devize.
IIOTARÎRE. Luind cuvîntul in
cadrul unei reuniuni, președintele
. Nigeriei, Ibrahim Babangida. a

arătat că nu se va renunța la măsura privind sistarea importurilor
de grîu, porumb și orez. El a ară
tat că autoritățile centrale au luat
o astfel de hotărîre fiind convinse
că, prin mobilizarea plenară a forțelor umane și materiale din secto
rul agricol, se poate asigura hrana
populației, rămînînd disponibilități
și pentru export.

IN URMA PLOILOR TOREN
ȚIALE din ultimele zile, în apropiere de localitatea Țalaban din
R.S.S. Gruzină s-a produs o mare
alunecare de teren care a format
un baraj cu înălțimea de 100 m și
lungimea de 600 m pe riul Ciaruhi,
relatează agenția T.A.S.S. Viitura
formată a acoperit patru clădiri
în care se aflau 30 de persoane,
din care numai 5 au putut fi scoase
din apă, precum și un autobuz in
care se aflau peste 20 de pasageri,
nici unul nefiind găsit de echipele
de salvare. Ploile torențiale și to
pirea rapidă a zăpezilor au provo
cat inundații și alunecări de teren
in diferite locuri din zonă. Au fost
distruse numeroase case, spitale,
școli. Porțiuni importante de șosele au devenit impracticabile.
RATA ȘOMAJULUI a fost, în
Israel, in primul trimestru al acestui an. de 8,2 la sută din totalul
forței de muncă, față de 6,8 la sută
la 1 aprilie 1988. Potrivit economiștilor israelieni. această situație
se datorează în principal crizei economice prin care trece Israelul,
ca urmare a alocării unor mari
fonduri cheltuielilor militare și
evoluțiilor actuale din teritoriile
ocupate.
RENAȘTEREA UNUI ORAȘ ANTIC. Irakul urmează să procedeze
la restaurarea orașului antic Al
Hadar, din provincia Neinewa. situată în nordul tării. Construit în
secolul al III-lea î.e.n., Al Hadar
este vestit prin palatele, templele
și coloanele sale de piatră. Pro
gramul de restaurare prevede, de
asemenea, dragarea lacului din sudul orașului și reamenajarea împrejurimilor.
CANNES — 1989. Pentru ce*
de-a 42-a ediție a Festivalului in
ternațional al filmului de la Cannes au fost selecționate 22 de pelicule. La festival vor participa pes
te 150 de cineaști din 50 de țări.
Ceremonia de deschidere, care va
avea loc la 11 mai. va fi un ornagiu adus lui Charlie Chaplin, pri
lejuit de centenarul nașterii marelui actor și regizor.
CELEBRA SCRIITOARE BRI
TANICA Daphne du Mâurier a în
cetat din viață la Londra, în virstă de 82 de ani. Autoare a nume
roase romane, dintre care cele mai
cunoscute sînt „Rebecca", „Golful
francezului", „Verișoara mea Ra
chel", Daphne du Maurier și-a în
ceput cariera de scriitoare la 19
ani.

„Poluarea la domiciliu"
PARIS 20 (Agerpres). — Sub ti
tlul de mai sus, cotidianul francez
„Le Monde" atrage atenția din nou
asupra efectelor nocive ale fuma
tului nu numai asupra consuma
torilor de tutun, ci și asupra așanumiților „fumători pasivi". „Cu
cele 300 de componente nocive
identificate pină acum la o singură
țigară, fumul de tutun este incon
testabil cel mal redutabil poluant
legat de activitatea umană. In con
dițiile in care nici efectele cance
rigene recunoscute ale tutunului, nici
bronșitele cronice sau bolile car
diovasculare avînd legătură cu tabagismul nu reușesc să descurajeze
fumătorii, problema poluării taba

gice se pune din ce în ce mal
acut". Ziarul francez citează opi
niile profesorului Stephane Pretet,
de la Serviciul de ecologie respira
torie al spitalului Cochin din Pa
ris, referitoare la consecințele ne
faste ale fumului de țigară. în
primul rind asupra copiilor. „La
copiii fumătorilor, ca și la alergi
cii și asmaticii aflați în preajma
consumatorilor de tutun se constată
o creștere a bolilor pulmonare și
a infecțiilor respiratorii". arată
specialistul francez. Articolul lan
sează un apel pentru măsuri cit
mai urgente in vederea protejării
nefumătorilor si, în primul rind, a
copiilor de efectele nocive ale
acestui poluant.

• Valentin PAUNESCU
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