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IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE OE TDVflRflSUL NICDLflE CEAUSESCU

LA ÎNCHEIEREA RECOLȚĂRU ORZULLH 

Cooperatorii din Crîmpoia, județul Olt, 
și Gurbănești, județul Călărași, au raportat 

obținerea unor producții medii de orz la hectar 
de 8560 kg și, respectiv, 8625 kg

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Răspundere muncitorească, angajare patriotică 
pentru realizarea exemplară a planului

Evenimentele de semnificație și 
însemnătate deosebite în viața parti
dului și a țării — a 45-a aniversare 
a victoriei revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al XIV- 
lea al partidului — constituie pri
lejuri de ample și relevante bilanțuri 
ale înfăptuirilor din anii socialismu
lui și, mai ales, după Congresul al 
IX-lea, sub conducerea încercată a 
Partidului Comunist Român, în 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de puternică angajare a clasei mun
citoare, a țărănimii și intelectuali
tății noastre pentru transpunerea în 
practică a programului de dezvoltare 
eeonomico-socială multilaterală a 
patriei socialiste.

Rezultatele obținute în dezvoltarea 
și modernizarea industriei, în înfăp
tuirea noii revoluții agrare, in afir
marea plenară a științei și tehnicii 
ca forțe motrice ale progresului 
contemporan, in ridicarea nivelului 
de trai material șl spiritual al celor 
ce muncesc se datoresc, așa cum au 
confirmat întreaga perioadă a con
strucției socialiste și îndeosebi anii 
„Epocii Nicolae Ceaușescu", fermi
tății și angajării colectivelor de oa
meni ai muncii, care, strins uniți in 
jurul partidului, al secretarului său 
general, au fructificat cadrul larg de
mocratic al răspunderii muncitorești 
revoluționare, și-au pus și iși pun 
în valoare capacitatea lor creatoare, 
spiritul organizatoric, hărnicia și 
talentul pentru a spori rodnicia 
muncii lor și a îndeplini neabătut 
sarcinile complexe privind sporirea 
producției și a eficienței economice, 
creșterea avuției naționale și a ve
nitului național.

Noi construcții do locuințe în municipiul Buzău

în spiritul orientărilor și indicați
ilor subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rămine ca o 
preocupare permanentă a tuturor co
lectivelor din economie cerința reali
zării riguroase a prevederilor planu
lui pe acest an și pe întregul cinci
nal. In context, de bună seamă, în 
centrul atenției se situează îndepli
nirea ritmică, integrală, Ia toate sor
timentele și în toate întreprinderile 
a planului Ia producția fizică. Este 
știut că, prin balanțele materiale 
întocmite la nivelul economiei, fie
care produs — cărbune, țiței, ener
gie electrică, mașini-unelte, utilaje 
tehnologice sau piese de schimb ș.a. 
— are un anumit furnizor bine pre
cizat și o destinație la fel de exactă, 
deci fiecare sarcină concretă înscrisă 
în plan și în contracte condiționează 
un lanț de activități din economia 
națională.

Experiența a numeroase colective 
din întreprinderi demonstrează că, 
atunci cînd, folosindu-se cu pricepe
re condițiile tehnico-materiale asigu
rate prin plan, se pune accentul 
cuvenit pe buna organizare și dis
ciplină, pe utilizarea cu răspundere 
a dotării tehnice, a resurselor mate
riale și a forței de muncă, bunele 
rezultate în producție nu îhtîrzie să 
apară. Ziarul nostru consemnează 
zilnic asemenea vești despre succese
le activității a numeroase colective 
din minerit, din industria construc
toare de mașini, din chimie sau in
dustria ușoară, practic din toate 
ramurile producției materiale, care, 
printr-o activitate pătrunsă de răs
pundere, reușesc nu numai să înde
plinească planul la producția fizică, 

ci să și satisfacă anumite cerințe 
suplimentare ale economiei. în 
perioada în care ne aflăm, rămine 
ca o preocupare de prim ordin a 
organelor și organizațiilor de partid, 
a consiliilor oamenilor muncii din 
toate unitățile economice de a orga
niza bine munca, de a urmări zi de 
zi mersul activității productive, 
soluționînd operativ toate probleme
le care apar, astfel incit, recuperîn- 
du-se orice rămineri în urmă, planul 
la producția fizică să fie îndeplinit 
necondiționat.

în strinsă legătură cu aceasta, în 
toate sectoarele, în toate întreprin
derile trebuie să se acționeze 
neabătut, cu maximă răspundere 
pentru îndeplinirea planului la 
export. Este cunoscută consecvența 
cu care partidul și statul nostru au 
promovat o politică de largă Coope
rare internațională, concomitent cu 
dezvoltarea și modernizarea econo
miei românești. Este sugestiv in 
acest sens că România are astăzi 
relații economice cu 149 de țări, că 
an de an comerțul exterior a marcat 
creșteri importante, produsele româ
nești bucurîndu-se de tot mai mari 
aprecieri pe piețele internaționale — 
rod al seriozității și competenței cu 
care colectivele de oameni ai 
muncii înțeleg să-și onoreze obligați
ile asumate la export.

Firește, in continuare, participarea 
României la circuitul mondial al 
valorilor materiale se va dezvolta, 
ceea ce presupune un efort sporit, 
o preocupare mereu mai susținută 
din partea tuturor muncitorilor și 
specialiștilor pentru realizarea în 
cele mai bune condiții a programe
lor de înnoire și modernizare a fa

bricației, a sarcinilor concrete la 
export. Multe unități au, de altfel, 
de acum o bogată experiență în re
lațiile cu partenerii de peste hotare, 
cunosc tendințele manifestate pe 
piața externă și sint pregătite să 
răspundă celor mai exigente cerințe. 
Ca atare, în spiritul sarcinilor sub
liniate de secretarul general al 
partidului, în toate întreprinderile 
cu sarcini la export este necesar să 
se asigure o cit mai bună utilizare 
a capacităților de producție și a 
timpului de lucru, luindu-se măsuri 
ca producția cu această destinație 
să fie riguros urmărită pe întregul 
flux de fabricație, controlată în
deaproape, astfel ca fiecare coman
dă să fie onorată la timp și în cele 
mai bune condiții calitative.

întreaga activitate consacrată în
făptuirii programului de dezvoltare 
economico-socială trebuie subordona
tă, așa cum in reDetate rinduri a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceausescu, 
cerinței fundamentale a realizării 
unui nivel calitativ superior, de efi
ciență ridicată în întreaga activitate 
productivă. în această privință, deo
potrivă cu preocupările gospodă
rești din activitatea de zi cu zi, deo
sebit de importantă se dovedește a 
fi îndeplinirea programelor de per
fecționare a organizării și moderni
zare a producției, pe seama cărora 
trebuie să se obțină importante spo
ruri de producție și de productivi
tate, să se asigure reducerea con
sumurilor materiale, în general a 
cheltuielilor de producție, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, in esență creșterea rentabi
lității și a eficienței producției ma
teriale. Numai astfel la nivelul în
treprinderilor se poate realiza o ade
vărată autogestiune si autofinanța
re. creîndu-se condiții pentru dez
voltarea patrimoniului socialist, pen
tru creșterea veniturilor din muncă, 
iar Ia nivelul economiei se asigură- 
creșterea venitului național — sursa 
sigură de progres și bunăstare.

Stă în puterea fiecărui colectiv de 
oameni ai. muncii ca,, prin întărirea 
spiritului de răspundere in întreaga 
activitate economică, printr-o maxi
mă mobilizare a forțelor disponibile, 
să asigure indeplinirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor de plan, 
întimpinind cu succese de prestigiu 
cele două evenimente majore din 
acest an, aducîpdu-și o contribuție 
tot mai pregnantă la dezvoltarea 
economico-socială a țării, la înainta
rea sa fermă pe drumul progresului 
și civilizației socialiste.

Sprijinind^ cu fennițațe protestul^ oficia^ d Guvernului Republicii 

Socialiste România adresat Guvernului Republicii Populare Ungare

în telegrama transmisă tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU da 
cooperatorii, mecanizatorii și cei
lalți lucrători din cadrul Coopera
tivei Agricole de Producție Crim- 
poia, județul Olt, se arată :

„Puternic însuflețiți de minuna
tul dumneavoastră exemplu de 
activitate revoluționară, acționînd 
în spiritul cerințelor și al deosebit 
de valoroaselor indicații pe care 
ni le-ați dat cu prilejul vizitei de 
lucru în unitatea noastră, vă rapor
tăm, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că, așa cum 
ne-am angajat, am încheiat re
coltatul orzului de pe toate 
cele 185 hectare cultivate, OB- 
ȚINÎND O PRODUCȚIE MEDIE 
DE 8 560 KG/HA, DEPĂȘIND CU 
1 560 KG PRODUCȚIA MEDIE 
PLANIFICATA LA HECTAR. Fo
losind soiuri din categorii biologice 
superioare, respectind cu strictețe 
tehnologiile necesare, mai mult de 
90 la sută din producția obținută este 
destinată fondului de sămînță. 
Această recoltă bună, realizată pe 
terenuri neirigate, ne va permite 
să acordăm și retribuții sporite 
membrilor cooperativei, potrivit 
măsurilor stabilite, la inițiativa 
dumneavoastră.

Printr-o organizare exemplară a 
muncii, acționăm la eliberatul te
renurilor, executarea arăturilor, 
pregătirea ‘patului germinativ și 
însămi nțarea culturilor duble și 
succesive, gospodărind astfel cu 
cea mai mare chibzuință fiecare 
palmă de pămînt. De asemenea, 

CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ
- la cel mai bun nivel de organizare!
• In condițiile timpului instabil, efortul oamenilor muncii din agricultura trebuie 
să se concentreze acum spre încheierea în cel mai scurt timp a recoltării orzului, 
iar acolo unde lanurile s-au copt să se treacă imediat Ia recoltarea griului • In 
fiecare unitate agricolă să se asigure executarea în flux a tuturor lucrărilor, astfel 
îneît însămînțarea culturilor duble să se poată face cît mai repede • Printr-o or
ganizare temeinică a transportului, întreaga producție trebuie livrată și depozi

tată în același timp cu recoltarea

ÎN PAGINA A IV-A:

Brigada „Scînteii" transmite din județul Galati
\' ______ /

am luat toate măsurile pentru des
fășurarea în cele mai bune con
diții a campaniei de recoltare a 
griului, la care estimăm să depă
șim producția planificată cu cel 
puțin 1 000 kg/ha.

Acum avem îndreptată întreaga 
atenție și spre întreținerea cultu
rilor prășitoare, a căror stare de 
vegetație, așa cum ați apreciat și 
dumneavoastră, este deosebit de 
bună, anunțînd producții care să 
se inscrie în obiectivele noii revo
luții agrare.

Sintem ferm hotărîțl să nu pre
cupețim nimic, folosind cît mai 
bine puternica bază materială de 
care dispunem, întreaga forță de 
muncă pentru a obține roade cît 
mai bogate, înfăptuind exemplar 
sarcinile ce ne revin.

Tntr-o telegramă adresată tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, coope
ratorii, mecanizatorii, toți lucră
torii ogoarelor Cooperativei Agri
cole de Producție Gurbănești, ju
dețul Călărași, raportează :

Așa cum ne-am angajat în fața 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, 
în seara zilei de 17 iunie am în
cheiat recoltatul orzului pe întrea
ga suprafață cultivată, OBTININD 
O PRODUCȚIE MEDIE DE 
8 625 KG LA HECTAR, ce a fost 
predată în totalitate Ia fondul de 
stat. Totodată, printr-o organizare 

exemplară a muncii, am acționat 
pentru eliberatul terenurilor, exe
cutarea arăturilor și însămînțarea 
culturilor duble pe suprafețele re
coltate.

Prezența dumneavoastră in mij
locul nostru, dialogul purtat la fața 
locului cu oamenii ogoarelor din 
comuna Gurbănești, indicațiile de 
o excepțională importanță pe care 
ni le-ați dat au generat o at
mosferă de puternică emulație, de 
înaltă răspundere și exigență. În 
continuare, în telegramă se arată :

Vă raportăm că în următoarele 
zile vom trece cu toate forțele la 
recoltatul celor 815 hectare culti
vate cu grîu și printr-o organizare 
și disciplină desăvirșite vom strîn- 
ge întreaga recoltă în cel mult 7 
zile, avind totodată garanția că 
vom obține o producție medie de 
peste 8 500 kg la hectar. Acțio
năm în același timp pentru efec
tuarea lucrărilor de întreținere la 
culturile de porumb, floarea-soa- 
relui, sfeclă de zahăr, a căror stare 
de vegetație, așa cum ați apreciat 
și dumneavoastră, este deosebit de 
bună, anunțînd producții ce ne dau 
dreptul să aspirăm la noi titluri 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare".

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, urmînd pilduitorul dumnea
voastră exemplu de muncă și ac
țiune, vom face totul pentru a în
deplini sarcinile de plan ce ne re
vin în acest an și pe întregul cin
cinal — se arată în încheierea te
legramei.

p- COMUNISTUL-^

„Destinul secretarului de partid ? 
Să fie mereu conectat la probleme
le vieții." Mi-a plăcut această posibilă 
definiție auzită la întreprinderea 
Mecanică Vaslui și... am notat-o. 
Am făcut apoi un sondaj punind 
o intrebare-test : „Cum sint co
nectați comuniștii la realitatea pre
santă de la locul dv. de muncă ?“ 
Au răspuns 4 secretari de organiza
ții de bază din diferite comparti
mente. Să le consemnăm argumen
tele :

Vasile Patrichi, secretar de orga
nizație la servomecanisme B : „Exa
menele de fiecare zi ale comunistu
lui se dau în cîm- 
pul muncii.' Aici 
iși dovedește el 
în primul rind 
simțul datoriei. 
Capacitatea de a 
însufleți pe toți 
cei din jur prin 
exemplul de or
ganizare și dărui
re, prin răspun
derea cu care ac
ționează. Chiar în 
aceste ore. în a- 
telierul de asi
milări se află in probe un nou uti
laj cu destinația industria alimen
tară. Sufletul și mintea mereu in 
căutare de soluții a nucleului de 
oameni cafe a primit această răs
pundere? Inginerul Gheorghe Dobre. 
Format în colectivul nostru, primit 
în partid tot aici. Lingă el. umăr 
la umăr, alți comuniști destoinici. 
Maistrul Petru Teodoru, de exem
plu, venit cu experiența industrială 
a Birladului, este socotit pe drept 
cuvint unul dintre oamenii de bază 
din unitatea noastră".

O primă remarcă a reporterului : 
curind, utilajul în cauză, imaginat 
și obligat să intre in realitate de o 
mină de oameni inimoși. îndrăgos
tiți de profesie, aliați de nădejde 
ai noului, comuniști cu fanta, va 
merge să producă acolo unde este 
așteptat. El îmbogățește ..panoplia" 
reușitelor de acest fel de aici — 
numai anul trecut au fost asimilate 
și trimise beneficiarilor un număr 
de alte trei mașini diferite. Este 
consecința firească a ocupării, și în 
1988, a locului I pe întreprindere în 
competiția pentru succese perfor
mante ? Neîndoios. Dună cum se 
poate afirma fără greș că este și 
■emnul de marcă al răspunderii 
muncitorești, comuniste...

Duca Bărbosu, secretar de partid 

la atelierul de reparații mecanice 
A : „Azi dimineață, la orele 6,30, 
am început probele la o mașină 
pentru executat canalele de pană. îi 
dăm zor, timpul ne impinge din 
spate, încă, de mîine, potrivit grafi
cului începem ofensiva pentru alte 
trei asemenea mașini așteptate la 
Combinatul de Utilaj Greu — Iași".

Timpul presează...
Prima mașină pentru canalele de 

pene, absolut necesară oricărui sec
tor mecanic, a fost făcută pentru 
trebuințele întreprinderii. Oamenii 
care nu t-au dat bătuți in fața 
nici unei greutăți și au dus ideea

ÎN MIEZUL VIEȚII 
Șl AL NOULUI

pină Ia capăt ? Comuniști de nădej
de, în rindul cărora ii amintim pe 
inginerul Costel Cojocaru, lăcătușul 
Grigore Măcrescu, electricianul Cos- 
tică Hrișcu. Datorită lor, intiia ma
șină de acest fel a devenit reali
tate. merge din plin, are la activ un 
stagiu de producție. Acum, de la 
seria zero la generația a doua... 
Utilajele aflate în probe sînt aștep
tate de beneficiari precum între
prinderea de Utilaj Greu „Progre
sul" din Brăila. întreprinderea Me
canică Drobeta-Turnu Severin. E 
drept, Vasluiul încă mai......importă"
tehnică din vetrele industriale de 
tradiție ale țării, dar a început să 
devină și el, la rindul lui. „expor
tator" de tehnică. Este unul din 
adevărurile revelatorii ale acestui 
an, 45, de liber destin al natriei 
noastre, anul Congresului al XIV-lea 
<al Partidului Comunist Român, că 
județe tinere, racordate la ritmurile 
dinamice ale dezvoltării, își afirmă 
tot mai puternic potențialul lor de 
creație materială și spirituală.

La secția întreținere mecanică și 
electrică a întreprinderii vasluiene 
amintite lucrează 57 de comuniști. 
„Sînt oameni aflați în permanentă 
veghe la «starea de sănătate» a ma
șinilor", ne șnur.» Toniță Dediu, 
secretarul de partid.

Da, o „stare de sănătate" cu cît 
mai puține „sincope" cere, in
tr-adevăr, o permanentă veghe. La 
ordinea zilei era punerea în func
țiune a unor mașini de rectificat 
danturi. Utilaje complexe, comandă - 
program, producție și productivitate 
de performanță. La montarea lor 
s-au ales cu grijă cei mai buni oa
meni : Ionel Petiu și Toader Velu. 
Lăcătuși care-și cunosc bine mese
ria. Oameni mereu la datorie. Me
rite pentru care au fost primiți aici 
in partid.

„Și cine va lucra pe mașinile 
acestea ?“

„Tot oameni 
de performanță. 
Cum este rectifi
catorul Mișu Și- 
lav ori Ion Ata- 
sie. Silav, la nici 
patruzeci de ani, 
are categoria ma
ximă de califica
re. Atasie e și el 
pe aproape. Co
muniști fiind, tot 
dind examene 
profesionale zi de 
zi, au crescut, au 

învățat fără răgaz și au ciștigat 
necontenit experiență".

Să vedem care-i „priza" Ia reali
tate a oamenilor care fac aici con
trolul calității produselor. Cu ce se 
confruntă ei ? Cum acționează și 
reacționează în diferite împrejurări?

„O astfel de împrejurare s-a ivit 
chiar în orele dimineții, reținem de 
la Constantin Proca, secretar de 
partid și tehnician principal la 
C.T.C.-laboratoare. Subinginerul 
Răducanu Tatu, anunțat de șeful 
secției, Viorel Apostu, a cerut să fa
cem controlul unor bare de otel 
abia primite. Materie primă cu vicii 
ascunse... Le-am returnat și am ce
rut furnizorului să-și facă corect 
datoria".

„Tot la fel de aient se privește și 
în propria grădină ?“

„Cum exigența nu este decît... una 
singură, e de la sine înțeles că nu 
sintem îngăduitori nici cu ce te pe
trece in grădina noastră".

Și secretarul de partid evocă cel 
mai recent episod. Poate mărunt Ia 
prima vedere. Cum însă viața în
corporează în rotundul ei destule... 
amănunte de care depinde buna 
funcționare a întregului... Dar des-
(Continuare in pag. a V-a)

IN ADUNĂRI ALE OAMENU MUNCII SE EXPRIMA PROFUNDA INDIGNARE 
A PDPDRULUI RUMÂN FATA DE MANNESTADILE PDOVOCAIDADE 

NATIONALIST SDVINE $1 REIR2HMSTE ANTISOCIALISTE ANT1DDMANESTI 
DE IA BUDAPESTA

Impresionante adunări ale oa
menilor muncii au avut loc dumi
nică in unități industriale și agri
cole din numeroase județe și din 
municipiul București, in cadrul că
rora muncitori, ingineri, maiștri, 
tehnicieni, țărani cooperatori, me
canizatori și-au alăturat glasul, 
condamnind cu fermitate gravele 
manifestări antisocialiste, revizio
niste și antiromânești desfășurate 
la Budapesta, la 16 iunie, cu pri
lejul reinhumării unor foști politi
cieni unguri.

Asemenea adunări au avut loc în 
Capitală la : întreprinderea „23 
August", întreprinderea „Grivița 
Roșie", întreprinderea de Mașini 
Grele, întreprinderea „Vulcan", 
întreprinderea „Electroaparataj", 
întreprinderea de Confecții și Trico
taje ; in sectorul agricol Ilfov — la 
Cooperativa Agricolă de Producție 
Buftea, in județul Arad — la în
treprinderea de Vagoane, Combi
natul de Prelucrare a Lemnului, 
Cooperativa Agricolă de Producție 
Vinga ; in județul Bihor — între
prinderea de Subansamble și Piese 
pentru Mijloace de Transport. 
Combinatul de Prelucrare a Lem
nului, comuna Biharia ; în județul 
Cluj — întreprinderea Mecanică 
de Material Rulant. întreprinderea 
„Unirea" din Cluj-Napoca, comu
na Luna ; in județul Maramureș — 
întreprinderea Metalurgică de Me
tale Neferoase. Mina Herja, Coope
rativa Agricolă de Producție Șom- 
cuta Mare ; în județul Satu Mare 
— întreprinderea .,23 August", în
treprinderea de Utilaj Minier. în
treprinderea „Tricotex", Coopera
tiva Agricolă de Producție Cărei ; 
în județul Sălaj — întreprinderea 
de Armături Industriale de Fontă 
și Oțel, întreprinderea de Țevi din 
Zalău, Cooperativa Agricolă de 
Producție Meseșenii de Jos.

în cadrul acestor adunări au luat 
cuvîntul un mare număr de oameni 
ai muncii de diferite vîrste și pro
fesii, cetățeni români și cetățeni 

români de naționalitate maghiară.
Participanții la adunări au ținut 

să-și arate profunda indignare și 
să respingă cu hotărire aceste ma
nifestări periculoase, care s-au 
transformat într-o acțiune politică 
cu vădit caracter fascist, iredentist, 
împotriva Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, împotriva socialis
mului și comunismului1, a Tratatu
lui de la Varșovia.

Recentele evenimente din Unga
ria vecină, s-a spus în cadrul adu
nărilor, ca un ecou al opiniei îm
părtășite de toți oamenii de bună 
credință, demonstrează că sînt ui
tate sau chiar ignorate deliberat 
lecțiile istoriei. Pornind de la a- 
ceasta, participanții la adunări au 
exprimat îngrijorarea față de re
crudescența forțelor reacționare, 
antisocialiste și contrarevoluțio
nare din această țară, care. încu
rajate și sprijinite din afară; to
lerate din interior, printr-o politică 
de concesii și abdicări, incită la ură 
și violență, la acte ostile ce contra
vin flagrant spiritului Actului final 
de la Helsinki, cauzei păcii și 
securității în Europa. înseși inte
reselor poporului ungar.

A stirnit o legitimă indignare 
faptul deosebit de grav că o serie 
de cercuri reacționare maghiare âu 
folosit acest prilej pentru a pune, 
la cale o nouă provocare antiro- 
mânească. organizată cu participa
rea unoif elemente declasate, legio
nare, fasciste, care și-au găsit a- 
dăpost și azil in Ungaria sau au 
venit din țări occidentale, elemente 
trădătoare ca s-au pus in slujba 
unor servicii străine ostile Româ
niei.

în timpul adunărilor, partici
panții au arătat clar și ferm că 
aprobă intru totul și susțin pro
testul oficial al Guvernului Repu
blicii Socialiste România adresat 
Guvernului Republicii Populare 
Ungare in legătură cu cele întîm- 
plate la Budapesta la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute.

în numele colectivelor In care 
muncesc, toți cei care au luat parte 
la adunări au insistat să se acțio
neze pentru încetarea acestor ac
țiuni provocatoare, care denigrează 
politica partidului și statului nos
tru, marile transformări care au 
avut loc in întreaga viață econo
mico-socială a patriei și repre
zintă o inadmisibilă imixtiune în 
treburile interne ale României, o 
încălcare grosolană a suveranității 
naționale. în cuvinte răspicat spu
se, vorbitorii au subliniat că po
porul nostru nu a permis, nu per
mite și nu va permite nimănui, și 
cu atît mai puțin impostorilor sti- 
pendiați de diverse oficine străine, 
să se amestece în treburi care sînt 
numai ale lui, în probleme care 
privesc viața și munca sa. Adună
rile au scos în evidență convinge
rea tuturor participanților că este 
în folosul României și Ungariei 
să se pună capăt oricăror acțiuni 
ce contribuie la sporirea tensiunii, 
a stării de suspiciune, la exacer
barea sentimentelor naționaliste, a 
șovinismului și’ se impune să se 
facă totul pentru ca relațiile 
româno-ungare să revină pe făga
șul firesc al încrederii și bunei 
vecinătăți, al conlucrării active, 
într-un spirit de stimă și respect 
reciproc, în folosul ambelor țări 
și popoare, al cauzei generale a 
socialismului și păcii.

Ca oameni care s-au născut, tră
iesc și muncesc pe pămintul româ
nesc, participanții și-au exprimat 
mîndria față de mărețele înfăp
tuiri obținute de poporul nostru in 
anii construcției socialiste, îndeo
sebi in perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
asigurarea, pe această bază, a 
creșterii nivelului de trai material 
și spiritual al tuturor cetățenilor 
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patriei. El au reafirmat, o dată cu 
toți cei ce muncesc și trăiesc în 
orașele și satele României socia
liste, adeziunea unanimă la poli
tica internă și externă a partidului 
și statului, care corespunde in cel 
mai înalt grad intereselor și 
aspirațiilor de pace și progres ale 
națiunii noastre.

Adunările au pus pregnant in 
evidență angajamentul solemn al 
oamenilor muncii de a acționa, 
strîns uniți in jurul partidului 
nostru comunist, al secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăp
tuirea in cele mai bune condiții a 
planurilor și programelor de dez
voltare economico-socială a țării, 
apărarea și consolidarea cuceririlor 
revoluționare ale poporului, întări
rea și dezvoltarea proprietății so
cialiste, pentru progresul multila
teral al patriei, înălțarea și afir
marea ei liberă, suverană și demnă 
în rindul națiunilor lumii.

Aceste ginduri și simțăminte 
și-au găsit o vibrantă expre
sie în telegramele adresate to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de parti
cipanții la adunări, în care se re
levă hotărîrea de neclintit de a 
munci cu dăruire și abnegație re
voluționară pentru înfăptuirea 
programului partidului, pentru a 
întîmpina Congresul al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român și a 
45-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă cu tot 
mai mari realizări, pentru înain
tarea fermă a României pe calea 
socialismului și comunismului, de 
la care nimic și nimeni nu o va 
putea abate.
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si antiromânesnAdunări ale oamenilor muncii din numeroase județe și din municipiul București I

AU-’

ii Profund indignați față de această 
nouă răbufnire a manifestărilor eu 
eafacter revisionist, iredentist și 
anticomunist desfășurate !a Bu
dapesta» constructorii de mașini de 
la întreprindere» „23 August” din 

|i Capitală, întruniți, duminică df-
p toineața. in hala de prototipuri, au 
li condamnat cu fermitate provocările
|| Care au avut loc în capitala Unga

riei. Cei veniți Ia această adunare 
îl purtau pancarte pe care se putea 

citi : „Jos Cu manifestările revizio- 
î niște șl iredentiste ..Să înceteze 

atacurile ăntiromânești tn Ungaria
„Susținem și aprobăm pe deplin 

,i protestul oficial al guvernului român 
adresat guvernului Republicii Popu- 

i lare Ungare in legătură cu. manifest 
jl țările antisocialiste. antiromânești, 

naționalist-șovine și revizioniste 
care au avut loc la Budapesta — a 
spus. in euvintul său. Petre Ră- 
ducanu, secretarul comitetului de 
partid — $i respingem cu toată 
fermitatea calomniile grosolane și 
denaturările Ja adresa politicii parti
dului si statului nostru, a marilor 
realizări dobindite de ponorul român, 

I sub conducerea partidului nostru
comunist, a strălucitului său con- 

! ducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
I| în dezvoltarea economico-socială a
n patriei”.

La rîndul său, frezorul Costel 
Teodorescu s-a referit la progresul 
înregistrat de industria românească 

' tn anii socialismului — o realitate 
ce nu poate fi de nimeni ignorată 
și contestată.

Arătind că este greu de înțeles 
|| cum pot avea loc. intr-o țară so- 

! ciallstă. asemenea manifestări, ingi
nerul Anton Dragomirescu a spus : 

I ..în numele oamenilor muncii din
1 întreprinderea noastră, condamnăm
I eu tărie aceste activități dușmă-

■j noase”.
„Alături de toți fiii României so- 

; Cialiste, fără deosebire de naționali
tate. egali in drepturi și animați de 

I aceleași nobile idealuri ale făuririi
societății socialiste și comuniste pe 

I pâmintul patriei noastre, a arătat
lăcătușul Gheorghe Militaru, res- 

i pingem, cu toată fermitatea, mani-
’! festirile antisocialiste, antiromânești,

șoviniste și revizioniste din capitala 
i ungară”.

Protestind vehement împotriva 
I acestor manifestări din capitala

ungară, și oțelarul Valentin Bratu 
și-a exprimat mîhnirea in legătură 
cu faptul că munca avintată a po- 

; porului nostru, constructor ferm al 
socialismului șt comunismului, ma
rile sale înfăptuiri devin obiectul 
comentariilor răuvoitoare ale unor 
inși de duzină, care nu sint altceva 
decit elemente declasate, legionare, 
fasciste ce și-au găsit adăpost ințr-o 
(ară socialistă. Activitatea lor insă 
nu ne poate opri în mersul nostru 
victorios pe calea construirii so
cialismului și comunismului, a spus 
vorbitorul. Sintem hotăriți să Înfăp
tuim neabătut politica partidului și 
statului nostru, strins uniți in jurul 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

„Ne exprimăm adeziunea totală 
față de protestul oficial al guvernu
lui român adresat guvernului ungar, 
în legătură cu manifestările revizio
niste, naționalist-șovine, antisocialis
te și antiromâneștl care au avut loc 
în ziua de 16 iunie la Budapesta, 
a spus inginera Cristina Goctu. 
Cerem să se pună capăt acestor 
manifestări, fiind convinși că se vor 
găsi soluții politice și diplomatice 
care să mențină climatul de Încre
dere și bună vecinătate în Europa, 
liniștea celor două popoare vecine”.

în telegrama adoptată cu en
tuziasm si adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. de partici- 
panții la adunare, se spune : Mărețe
le realizări obținute de cetățenii 
României socialiste, sub conducerea 
înțeleaptă și clarvăzătoare a Partidu
lui Comunist Român, a dumneavoas
tră. mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
ne îndreptățesc să respingem hotărit 
atacurile la adresa politicii partidu
lui și statului nostru. Protestăm cu 
fermitate împotriva acestor manifes
tări care nesocotesc și denigrează 
cuceririle revoluționare ale poporu
lui nostru și pun sub semnul întrebă
rii orinduirea socialistă. seamănă 
grave confuzii politice și ideologice.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că pu
ternicul colectiv de oameni ai muncii 
din întreprinderea „23 August” este 
angajat plenar in înfăptuirea măre
țelor sarcini ce ii revin din hotăririle 
Congresului al XlII-lea și Conferin
ței Naționale ale Partidului Comunist 
Român și este hotărit să intimpine 
importantele aniversări și evenimen
te politice din acest an cu noi și 
remarcabile succese în întreaga lui 
activitate.

în deschiderea adunării oamenilor 
muncii de la întreprinderea „Vulcan” 
din Capitală a luat cuvînt.ul secre
tarul comitetului de partid a! între
prinderii, președintele consiliului 
oamenilor muncii. Alexandru Nicolae, 
care a relevat caracterul revizionist, 
iredentist și anticomunist al manifes
tărilor de la Budapesta, subliniind 
pericolul deosebit al acestor acțiuni 
ce se dovedesc contrare atît interese
lor poporului ungar, cit și celor ale 
păcii și colaborării internaționale.

Luind euvintul. cazangiul Tudor 
Albeșteanu a menționat că aseme
nea acțiuni nu pot contribui la în
tărirea relațiilor de prietenie șl cola
borare statornicite între partidele, 
țările și popoarele noastre, ci, dim
potrivă, contravin tratatelor existen
te. dind frîu liber activității irespon
sabile a unor cercuri revanșarde, 
șovine, ce vor să reînvie un trecut 
condamnat de toți oamenii de bună- 
credință.

După ce a relevat succesele deo
sebite obținute de poporul român 
sub conducerea partidului in toate 
domeniile de activitate. Îndeosebi în 
perioada de glorioase împliniri 
inaugurate de Congresul al IX-Iea al 
partidului, directorul tehnic al în
treprinderii. Petrică Baciu, a pus în 
lumină hotărîrea oamenilor muncii 
de la „Vulcan”, asemenea Întregului 
popor român, de a urma neabătut 
politica partidului și statului nostru, 
de a acționa consecvent, in spirit 
revoluționar. pentru dezvoltarea 
proprietății socialiste, a avuției în
tregului popor, pentru ridicarea 
României pe noi trepte de progres 
și civilizație.

La rindul său, secretarul comitetu- 
lui U.T.C. al întreprinderii, Vasile

b

Iscu, a dat glas indignării miilor de 
tineri de la „Vulcan” față de mac 
nifestfirile organizate la Budapesta, 
subliniind că ei «usțltr din . toată 
inima protestul oficia! al guvernului 
român adresat guvernului Republicii 
Populare Ungare.

„Prin vocea p re ș'je d i li t.ți I u i 
Nicolae Ceaușescu. poporul român 
și-a făcut cunoscută ih întreaga 
lume dorința de paee, înțelegere și 
colaborare cu toate popoarele lumii; 
de promovare a unor relații bazate 
pe deplină egalitate, pe respectarea 
independenței și suveranității națio
nale” — a spus lăcătușul Ion Deacu, 
de la secția IV — țevărie.

Luind euvintul. maistrul Neclilai 
Boancă, de la secția a Il-ă mecanică 
grea, a subliniat câ muncitorii de la 
„Vulcan”, profund atașați politicii 
partidului nostru, comunist, resping 
ideile de întoarcere la relațiile 
capitaliste, la desființarea proprietă
ții socialiste, care produc .grave 
confuzii ideologice și politice, subrni- 
nind cauza construcției socialistei, ca, 
asemenea oamenilor muncii de . pe 
întreg cuprinsul patriei, in. calitatea 
lor de proprietari, producători și 
beneficiari ai avuției naționale, vdr 
face totul pentru transpunerea în 
viață a politicii partidului, pentru 
progresul și prosperitatea României 
socialiste.

tn încheierea adunării. într-o 
atmosferă de profundă angajare, 
ilustrind semnificativ unitatea in
destructibilă dintre partid și popor, 
partieipanții au adresat, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general a! Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, o telegramă în 
care se spune, intre altele.,

Asemenea întregului nostru popor, 
susținem protestul oficial al guver
nului român adresat guvernului Re
publicii Populare Ungare în legătură 
cu aceste manifestări antiromânești, 
naționalist-șovine. revizioniste și 
respingem cu hotărire calomniile 
grosolane și denaturările la adresa 
succeselor înregistrate in țara noas
tră in toate domeniile de activitate.

Vă asigurăm, mult iubite șf stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, 
însuflețiți de minunatul dumnea
voastră exemplu de patriot și re
voluționar înflăcărat, colectivul în
treprinderii noastre nu va precupeți 
nici un efort pentru a transpune in 
viată hotăririle Congresului al 
XlII-lea și Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Român, pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor de 
plan ce ne revin pe acest an și pe 
întregul cincinal, convinși fiind că 
prin aceasta ne vom spori contribu
ția la progresul continuu al patriei 
noastre socialiste, la întărirea suve
ranității și independenței naționale.

Cu prilejul unei adunări care a 
avut loc la întreprinderea Metalur
gică de Metale Neferoase Baia Mare, 
îs care au luat parte numeroși 
oameni ai muncii, a fost exprimată, 
cu putere, profunda indignare față 
de recentele manifestări cu caracter 
net fascist, antisocialist și anticomu
nist, antiromânesc. ce au avut loc, 
la 16 iuiiie, lâ Budapesta. Cei care 
au luat euvintul au condamnat cu 
fermitate aceste acțiuni ce contravin 
normeldr de drept internațional, li
terei și spiritului Tratatului de prie
tenie și colaborare româno-ungar. 
Actului final de lâ Helsinki, arătind 
Că poporul român respinge cu tărie 
activitatea de denigrare a marilor 
sale realizări, orice acțiune care 
pune in primejdie pacea și securita
tea națiunilor lumi.i.

tn euvintul rostit la adunare, mun
citorul Bogdan Constantin, in numele 
tovarășilor săi din formația de 
muncă, a spus că dezaprobă cu toată 
tăria manifestările cu caracter des
chis antiromânesc ce au avut loc la 
Budapesta și la care au participat 
unele elemente declasate, iegionare. 
fasciste care s-au pripășit In Ungaria 
ori au venit din alte țări. Evocind 
momente de tristă amintire din 
trecut, cind vrajba națională pro
movată de horthyștî a adus atâtea 
daune și dureri poporului român, 
vorbitorul a subliniat că revenirea la 
aceste practici și metode reprobabile, 
condamnate de istorie, sint respinse 
cu vehemență de poporul nostru, ca 
și orice tendință de minimalizare și 
denigrare a istoricelor noastre succe
se din anii construcției socialis
mului.

Muncitorul Petru Tanco a arătat 
că știe de la părinți, de la rudele 
mai’ vîrstnice cit rău a adus politica 
revizionistă și iredentistă promovată 
de regimul fascist al lui Horthy, atît 
poporului român, cit și celui ungar. 
Este cu atît mai trist a spus
vorbitorul — cînd. în pofida lecției 
istoriei, cercuri reacționare din țara 
vecină reîncearcă să reînvie spiritul 
nefast al iredentismului, dedindu-se 
fățiș la manifestări cu profund ca
racter antiromânesc, fascist, nesfiin- 
du-se să se ralieze, în aceste acțiuni 
lipsite de onoare, cu elemente de la 
marginea societății, cu indivizi de
clasați, cu legionari ce s-au compro
mis de multe decenii.

Nu pot să nu condamn cu toată 
fermitatea ceea ce ș-a petrecut 
recent la Budapesta — a arătat in 
euvintul său inginerul Costin Miron. 
Eu, ca și tovarășii mei de muncă — 
a arătat vorbitorul — știm că aici, 
pe pămintul patriei noastre, se 
edifică, prin efortul întregului po
por, o țară a demnității, a bunăstării. 
Am rămas surprinși, de aceea, cind 
am aflat că oameni din țara vecină, 
din Republica Populară Ungară, 
printre care și persoane oficiale, au 
făcut, intr-un spirit de rea-Voință, 
aprecieri privind politica internă’ ă 
partidului și statului nostru. Con
damnăm astfel de practici, de 
amestec în treburile interne. ale 
poporului nostru,

în adunare . au: mai luat cuyîptul 
subinginerli Lucian Onijan ș'i ’.I'atii 
Sipoș. Ei au exprimat profundă” In
dignare față de manifestării^ iredeăr- 
tiste ce au avut loc la Budapesta.

In cadrul adunării, partieipanții 
au adoptat, intr-o atmosferă de 
vibrație patriotică, textul unei 
telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care se 
spune : în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din între
prindere. respingem categorio orice 
amestec in treburile interne ale țării 
noastre, din partea oricui ar veni, 
încercările de a denatura adevărul 
istoric, de a repune in discuție ho
tăririle tratatelor de pace. Nu am 
admis și nu vom admite nimănui să 
denigreze rezultatele obținute în 
construcția socialismului, să semene 

discordie intre oamenii muncii, pro- 
movind idei și concepții naționaliste, 
șăiine, revanșarde, iredentiste, 
rtnem ca la lumina ochilor la unita
tea și frăția tuturor celor oare trăim 
pe pămintul României, la indepen
dența și integritatea patriei, la idea
lurile socialismului șf comunismului.

în cadrul adunării de la întreprin
derea Mecanică de Material Rulant 
„16 Februarie” Cluj-Napoca a luat 
euvintul Victor Fotescu. directorul 
întreprinderii, care a exprimat pro
funda indignare față" de manifestă-; 
rile care au avut toc lâ Budapesta,I 
manifestări îndreptate Împotriva, 
socialismului și comunismului, a 
Tratatului de la Varșovia, manifes
tări contrare intereselor păcii și 
securității in Europa, inșeși interese
lor poporului ungar.' înfierăm faptul 
că cercurile reacționare magmălre' 
eu folosit acest prilej pentru a 
orgapiza manifestări deschise, eu 
caracter antiromânesc. cu pârt’lcipa- 
feâ unor elemente legionare, fasciste, 
care și-au găsit adăppsf și azil j.n 
Ungaria.

în euvintul său, inginer Nicolae 
Gulacsy. șef de secție. a spus : 
Dorim să ne construim viața : in 
liniște, pace și bună înțelegere cu 
toți vecinii, cu toate popoarele lumii. 
De aceea, ne mlhnește faptul că in 
Upearia, sub pretextul lărgirii demo
crației. se manifestă, in fapt, tendin
țe contrare socialismului. La Bu
dapesta au avut loc acțiuni al căror, 
scor» l-a constituit denigrarea cu
ceririlor revoluționare .ale Ungariei 
si ale altor state socialiste, incitarea 
la manifestări dușmănoase față de 
unele state vecine, printre care si 
România.

Noi, cei ce muncim în acest 
prestigios colectiv. în care există un 
climat de armonie și respect între 
toți oamenii muncii, fără deosebire 

• Puternică și unanimă adeziune față de poziția de 

respingere categorică a manifestărilor de la Budapesta, 

profund contrare intereselor socialismului, principiilor în

scrise în Actul final de la Helsinki, spiritului înțelegerii 

și bunei vecinătăți

• Condamnare energică a activităților dușmănoase, 

denigratoare ale unor elemente declasate, fasciste, trădă

toare de țară, care și-au găsit adăpost in Ungaria

de naționalitate — a .subliniat în 
euvintul său Petru Crișan, președin
tele comitetului sindicatului — con
damnăm cu toată hotărirea manevre
le cu caracter antiromânesc ale 
cercurilor reacționare ungare. cu 
participarea unor elemente declasate, 
care și-au găsit azil .in Ungaria,, și 
respingem cu toată hotărirea aceste 
manifestări contrare principiilor so
cialismului și comunismului. Tratatu
lui de prietenie româno-ungar. Vor
bitorul ă exprimat angajamentul oa
menilor muncii ele aici de a acționa 
cu înaltă răspundere revoluționară 
pentru a înfăptui exemplar sarcinile 
economico-sociale ce le revin, pen
tru triumful socialismului și comu
nismului în patria noastră.

Vorbind in numele tinerilor din 
această puternică unitate industrială, 
luliana Dolha. secretar adjunct al 
comitetului U.T.C., a arătat : Trăim 
și muncim împreună, in deplină 
unitate, folosind limba comună a 
muncii și dragostei de țară, rezolvăm 
aici, la noi acasă, problemele care 
privesc opera de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate. 
Iată de ce nu putem admite ca, 
folosind manifestarea de la Bu
dapesta, cercurile reacționare ma
ghiare, fără nici un fel de temei și 
drepturi asupra vieții și muncii 
noastre, să organizeze manifestări 
deschise cu caracter antiromânesc. 
Sprijinim cu toate forțele noastre 
politica internă și externă promovată 
cu consecvență de Partidul Comu
nist Român, de iubitul nostru con
ducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și ne angajăm sâ nu precupețim nici 
un efort pentru ca România socialis
tă să înainteze liberă și suverană pe 
calea luminoasă a comunismului.

înfierînd manifestările de lâ Bu
dapesta, maistru! Ion Olteanu â 
spus : „Noi. muncitorii de la între
prinderea „16 Februarie”, respingem 
ferm actele cu caracter provocator de 
la Budapesta, toate aceste manifes
tări ce contravin în mod flagrant 
Tratatului de prietenie și colaborare 
româno-ungar și normelor de relații 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Ungară, dintre 
popoarele român și ungar.

Partieipanții au adresat o telegramă 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
în care se spune : Condamnăm cu 
toată hotărirea manifestările anti
românești ale cercurilor reacționare 
din Ungaria, care constituie un 
amestec în treburile interne ale 
României și care denigrează realită
țile și realizările remarcabile ale po
porului român, cuceririle socialismu
lui.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că noi. oa
menii muncii din întreprinderea 
Mecanică de Material Rulant „16 
Februarie” Cluj-Napoca, asemenea 
întregului popor, vom acționa pentru 
înfăptuirea neabătută a politicii in
terne și externe promovate de parti
dul și statul nostru, de dezvoltare 
multilaterală a patriei, pentru apăra
rea independenței și suveranității 
României, pentru extinderea și în
tărirea colaborării și prieteniei dintre 
țările socialiste, dintre toate națiu
nile lumii, pentru asigurarea -păcii 
și progresului în lume.

-'■WC?-....Tn padrul adunării care, a avut. loc 
la Combinatul de Prelucrare a Lem
nului Arad, maistrul Ion Ardeleana, 
subinginerul Bocșa Ștefan și mais
trul Bărbătei Moise au exprimat, in 
euvintul lor. protestul față de ma
nifestările ostile, antiromânești des
fășurate la Budapesta, care readuc 
in actualitate idei și concepții con

damnate de istorie. Vorbitorii au ex« 
primat adeziunea deplină ia poliUeaiV 
internă și externă a partidului , .și 
statului nostru, la acțiunile și iniția
tivele de așezare a noilor raportării, 
între state in lumina înțelegerii -și., 
respectului reciproc.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, mult 
stimate, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii din unitatea noas
tră sint ferm hotărit! să. acționeze 
pentru- transpunerea in viață a. idei
lor, tezelor și orientărilor stabilite și 
să intimpinăm cu. noi. succese in 
muncă și in viață marile evenimente 
politice ale acestui an — a spus 
muncitorul Ionel Ardelean.

Am aflat cu indignare de mani
festările dușmănoase care au avut 
loc in Ungaria in ziua de 16 iunie, 
a spus arhitectul Bacos Augustin. ■ 
Alătur protestul meu față de ase
menea acte care contravin in mod 
flagrant- prevederilor-din Tratatul de 
prietenie româno-ungar. dovedind că 
cei care le promovează n-au învă
țat nimic din lecțiile aspre ale isto
riei. încercind să reînvie fără 
scrupule vechi sentimente revanșar
de, scoase din recuzita horthysmului 
și fascismului.

împreună cu tovarășii mei de 
muncă, a spus tehnicianul Vasile 
Manea, sintem profund preocupați 
de acțiunile acestor cercuri naționa
list-șovine. care încearcă să readucă 
in actualitate Ideologia horthysto- 
fascistă.

în euvintul său, Lovas Gheorghe, 
secretar al comitetului U.T.C., a ară
tat : Cu profundă mîhnire am luat 
cunoștință că, de mai multă vreme, 
anumite cercuri răuvoitoare din Un
garia desfășoară prin toate mijloa
cele o campanie antiromânească. in- 
cercind să deformeze istoria eroică, 
multimilenară a poporului român, 
ponegrind realizările obținute în anii 

socialismului, răstălmăcind realități
le din România. îmi exprim protes
tul ferm față de aceste condamna
bile acțiuni.

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. de partici- 
panții la adunare, se arată :

Noi, oamenii muncii de la Combi
natul de Prelucrare a Lemnului Arad, 
am luat cunoștință și ne exprimăm 
deplinul acord cit privire la poziția 
guvernului țării noastre in legătură 
cu manifestările antisocialiste. revi
zioniste și antiromânești care au 
avut loc recent la Budapesta.

Respingem cu hotărire denigrările 
formulate de cercuri iredentist-revi- 
zioniste din Ungaria și aie unor ele
mente declasate, legionare la adre
sa politicii partidului și statului nos
tru. a realizărilor din anii socialis
mului. a realităților românești con
temporane.

Vă asigurăm, și cu acest prilej, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu 
dăruire, in spirit revoluționar, pen
tru realizarea exemplară a sarcini
lor de plan ce ne revin in acest an 
și pe întregul cincinal. întimpinind 
cu rezultate deosebite cea de-a 45-a 
aniversare a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperiaiistă și Congre
sul ai XIV-lea al partidului.

Luind euvintul în deschiderea 
adunării care a avut loc la între
prinderea de Confecții și Tricotaje 
București, Aurelia Bratu, secretari al 
comitetului de partid, a spus : 
Comuniștii, toți oamenii muncii de 
la noi din unitate, profund atașați 
politicii partidului comunist, resping 
cu toată fermitatea orice încercări 
din afară de amestec in treburile 
interne ale țării noastre, orice ma
nifestări care. îndeamnă la întoarce
rea înapoi a istoriei, la desființarea 
proprietății socialiste, la lichidarea 
cuceririlor socialismului. Reafirmam 
și în acest cadru că muncitorii, toți 
cei ce lucrează în întreprinderea 
noastră nu vor admite niciodată 
reîntoarcerea la vechile relații de 
exploatare, nu vor accepta niciodată 
să fie înlocuită puțerea poporului, să 
fie reînviat sistemul inegalităților 
sociale. .

Susțin și aprob pe deplin, alături 
de toți muncitorii din întreprindere, 
de toți cetățenii patriei, protestul 
oficial. al guvernului român adresat 
Guvernului Republicii Populare 
Ungare in legătură cu manifestările 
dușmănoase la adresa socialismului, 
care au avut loc la Budapesta ip 
ziua de 16 iunie — a arătat i» 
cuvintul său tovarășa Marin Turcitu.- 
secretar al comitetului sindicatului.

La rîndul său, muncitoarea Laura 
Păcuraru a spus : Sintem beneficia
rii unor mărețe împliniri socialiste, 
realizate prin muncă întregului 
nostru popor. sub conducerea' 
Partidului Comunist Român, â 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. fapt ce ne deter
mină, o dată in plus, să condamnăm 
cu toată fermitatea orice manifestare 
ce denigrează realitățile de azi' ăle 
României socialiste șf să respingem 
cu. toată hotărîrea actele ostile țării 
noastre, acte ce periclitează relațiile 
de prietenie și colaborare româno- 
ungare.

Mindri de rezultatele muncii noas
tre, asspus maistrul Emil Frunză, cu 
convingerea, fermă că programele de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei vor asigura mersul ascendent al 
României pe calea socialismului și 
comunismului, ne reafirmăm adeziu
nea totală la politica partidului și 

statului' nostru și Condamnăm ma
nifestările antisocialiste. revizioniste 
Și. 'antiromânești organizate lâ 16 
iurfie in--‘capitala Ungariei, manifes
tări ce 'contravin relațiilor de prie- 
te’ftle’ -și» „colaborare dintre țările și 
popoarele noastre și afectează grav 
cauza păcii și securității în Europa.

în euvintul său, Leontina Atanase, 
șefă de secție, a respins cu indignare 
denaturările ia adresa politicii parti
dului și- statului nostru, a realizări
lor obținute de poporul român, sub 
conducerea partidului său comunist, 
tăcutede elemente dușmănoase, și a 
susținut, împreună cu toți oamenii 
muncii din cadrul întreprinderii, 
protestul oficial adresat de guvernul 
țării noastre, in legătură cu manifes
tările de la Budapesta, guvernului 
Republicii Populare Ungare.

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU de partici
pau ții la adunare se spune : Pro
testăm cu hotărire și respingem cu 
cea mai mare indignare calomniile 
grosolane și denaturările la adresa 
politicii partidului și statului nos
tru, lâ adresa marilor realizări ob
ținute de poporul român, îndeosebi 
in perioada inaugurată de cel de-ai 
IX-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, în dezvoltarea econo- 
mico-soetală a patriei, in ridicarea 
continuă a nivelului de trai material 
și spiritual ai întregului nostru 
popor.

Vă asigurăm, șl cu acest prilej, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că puternicul 
nostru colectiv muncitoresc va ac
ționa cu hotărire pentru traducerea 
in viață a politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru, 
pentru realizarea exemplară a pre
vederilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal.

Țăranii cooperatori, mecanizatorii 
și. specialiștii care au participat la 

adunarea oamenilor muncii din co
muna Biharia, județul Bihor, au 
condamnat cu tărie manifestările 
antisocialiste și revizioniste desfășu
rate zilele trecute in capitala Unga
riei.

„Comuna Biharia, aflată la cițiva 
pași de granița cu R.P. Ungară, 
este una din oglinzile in care se 
poate vedea cum trăiesc, cum mun
cesc, ce drepturi au. cum se bucură 
de ele toți cetățenii din România, 
deci și cetățenii români de na
ționalitate maghiară”, a evidențiat 
in euvintul său Szilagy Ștefan, se
cretarul comitetului comunal de 
partid, primarul comunei. Este și 
motivul pentru care nu vom îngădui 
nimănui să se amestece în treburile 
noastre, să ne dea sfaturi, oricit de 
„binevoitoare” ar părea ele. Ceea ce 
avem de rezolvat rezolvăm urmînd 
partidul nostru comunist, muncind 
în strinsă unitate și frăție, aici, în 
România socialistă, țara în care 
ne-am născut. La rindul său, Mol
nar Ștefan, zidar la C.A.P. Biharia, 
a subliniat : „Mi-e greu să înțeleg 
cum intr-o țară socialistă este liberă 
instigarea și învrăjbirea, cum ră- 
mîne nepedepsit Îndemnul la națio
nalism și șovinism. Știu cită vrajbă 
și teroare au semănat pretutindeni 
ocupația horthystă, fascismul. în 
România socialistă nu ne-a Învrăjbit 
nimeni. Omul care muncește, care 
știe ce-1 truda nu are la suflet ase
menea ginduri urîte și, tocmai de 
aceea, le resping eu toată hotărîrea, 
fiind întru totul de acord cu pro
testul îndreptățit al guvernului 
României socialiste".

Aceleași ginduri și sentimente au 
exprimat Albert Ioan, președintele 
C.A.P. Biharia, și țăranca coopera
toare Kun Irina, care au subliniat 
că oamenii muncii din localitate, 
asemenea întregului popor român, 
profund atașați politicii partidului 
nostru comunist, resping'cu hotărire 
orice amestec în treburile interne 
ale României, ca și încercările de a 
se reveni la vechile relații de inega
litate și exploatare.

Dind glas îngrijorării profunde a 
locuitorilor comunei Biharia față de 
manifestările dușmănoase petrecute 
la Budapesta, profesorul Pavel Chi- 
șiu, de la școala generală din loca
litate, a subliniat adeziunea deplină 
a tuturor cetățenilor patriei la in*  
treaga politică internă și externă a 
partidului și statului, hotărirea de a 
o înfăptui neabătut, in vederea edi
ficării cu succes a socialismului și 
comunismului în România, creșterii 
continue a nivelului de trai al po
porului.

în euvintul lor, subinginerul Nagy 
Dezideriu, și președintele C.A.P. Ta- 
mașeti, Nagy Carol, au relevat că 
marile succese ale poporului nostru 
în construcția societății socialiste, in 
adincirea democrației noastre mun- 
citorești-revoluționare asigură afir
marea plenară a tuturor oamenilor 
muncii, in calitatea lor de proprie
tari, producători și beneficiari ai 
avuției naționale, participarea lor 
directă, efectivă la organizarea și 
conducerea societății, fapt ce garan
tează înfăptuirea mărețelor obiective 
ale construirii socialismului și co- 
mtfaisrtiiilîii ih România.

în telegrama adresată. Ia înche
ierea adunării, ; tovarășului 

.NICOLAE CEAUȘESCU se spune : 
Noi. locuitorii comunei Biharia, care 
trăim și muncim înfrățiți pe acest 
străvechi pănîini românesc, cetatea 
voievodului Menumorut, respingem 
cu hotărire toate acțiunile diversio
niste, șoviniste și iredentiste venite 
din orice tară, care constituie 

amestecuri flagrante in treburile in
terne ale țării, încearcă să răstăl
măcească realitățile din România, să 
deformeze istoria eroică, multi
milenară a poporului român.

Strins uniți in jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
noi, cetățenii comunei Biharia, ală
turi de întregul popor român, sintem 
hotăriți să facem totul pentru con
struirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și a comunisinului. 
avind conștiința deplină a faptului 
că aceasta corespunde înaltelor in
terese și idealuri ale poporului 
român, ale promovării păcii și co
laborării cu toate statele și popoare
le lumii.

La întreprinderea de Subansamble 
și Piese pentru Mijloace dt Trans
port Oradea, luind euvintul în nu
mele sutelor de oameni ăi muncii 
din secția pe care o coordonează, 
tehnicianul Vass Francisc a spus : 
„Eu, cetățean român de naționalitate 
maghiară, am rămas nu doar nedu
merit, ci profund indignat față de 
manifestările periculoase desfășurate 
la Budapesta. Iată de ce și noi cerem 
guvernului țării noastre să manifeste 
poziție fermă, neclintită, in fața 
oricăror încercări de denigrare a 
ceea ce am durat prin munca noas
tră unită aici, in patria comună — 
România socialistă”.

La rindul ei, muncitoarea Vanya 
Ileana a spus : „Ne îngrijorează 
astfel de acțiuni tendențioase, cu 
atît mai mult cu cit ele se repetă 
și le respingem cu toată puterea fi
inței noastre”.

în euvintul lor, muncitorul Szigeti 
Oscar, maiștrii Eugen Foghis și 
Emil Tent au arătat că orice om de 
bună credință nu poate să nu vadă 
succesele remarcabile pe care 
poporul român le-a obținut in con
strucția societății socialiste, in adfn- 
cirea democrației revoluționare, care 
reprezintă dovezi de necontestat ale 
justeței politicii partidului și statu
lui român.

S-a alăturat acestui protest ferm 
și tehniciană Doina Zdritea, care a 
subliniat că oamenii muncii din a- 
ceastă întreprindere nu vor admite 
niciodată reîntoarcerea la vechile 
relații de exploatare, nu vor accepta 
niciodată să fie înlocuită prin nimic 
altceva puterea poporului, sâ fie re
înviat sistemul inegalităților sociale..

In telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU se subli
niază : Animați de cele mai profunde 
sentimente patriotice, de dragoste 
față de patrie, partid și popor, față 
de dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
condamnăm cn toată tăria manifes
tările ce s-au desfășurat in aceste 
zile la Budapesta, care lezează inte
resele conviețuirii intre popoare, 
cauza socialismului și comunismului. 
Strins uniți in jurul partidului, a! 
dumneavoastră personal, mult iubite 
tovarășe secretar general, toți oa
menii muncii din întreprinderea 
noastră se află angajați, cu deplină 
responsabilitate, in transpunerea in 
viață a hotăririlor Congresului al 
XlII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, a orientărilor pe care 
le-ați stabilit, a planurilor și pro
gramelor de dezvoltare a țării pe 
acest an și pe întregul cincinal.

Luind euvintul în adunarea de la 
Mina Herja, județul Maramureș, 
șeful de brigadă Gheorghe Zapea a 
arătat că nici un om de bună cre
dință nu poate rămîne indiferent 
cind într-o țară vecină atmosfera de 
stimă și respect reciproc, ce ar tre
bui să guverneze reLațiile dintre 
două țări socialiste, este înlocuită, 
de unii oameni care nu au învățat 
nimic din lecțiile trecutului, cu at
mosfera de vrajbă națională, de șo
vinism. Mi-e greu să înțeleg — a 
subliniat vorbitoml — căror scopuri 
le servesc aceste manifestări, con
trare intereselor păcii și securității 
în Europa.

în euvintul său, maistru! mtner 
Ioan Zetea a arătat : Nici eu, nici 
tovarășii mei de muncă nu putem 
admite, sub nici un motiv, propagan
da dușmănoasă dusă împotriva țării 
noastre, actele ce pun in umbră mă
rețele noastre succese.

în adunare a luat euvintul apoi 
inginerul loșif Virag. Vorbitorul a 
condamnat cu indignare manifestă
rile șovine ce au avut recent loc la 
Budapesta, acțiunile cu caracter fas
cist. antisocialiste și antiromânești.

Au luat euvintul, de asemenea, 
șefii de brigadă Victor Laza, loan 
Grad, Antal loan, artificierul loan 
Tempea, ca și alți oameni ai muncii 
din mină. Vorbitorii au condamnat 
eu vehemență acțiunile contrare in
tereselor păcii și securității, nor
melor și relațiilor de bună vecină
tate. inițiate de cercuri reacționare 
maghiare.

Intr-o atmosferă vibrantă, parti- 
cipanții la adunare au adresat 
o telegrama tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care se 
arată, printre altele ' „Oamenii muji
cii de la Mina Herja condamnă cu 
ioată fermitatea amestecul inadmi
sibil in treburile noastre interne, 
gravele manifestări antisocialiste. 
revizioniste și antiromânești ce au 
avut loc la Budapesta. Cu deosebit 
respect vă adresăm rugămintea, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca țara noastră 
să ia atitudine hotărilă, să protesteze 
și să respingă cu cea mai mare in
dignare toate aceste manifestări ce 
contravin flagrant Tratatului de 
prietenie și colaborare romăno-un- 
gar și normelor de relații dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Ungară, dintre po
poarele român și ungar.

în cadrul adunării oamenilor mun
cii de la întreprinderea de Utilaj 
Chimic „Grivița Roșie” din Capitală 
s-a dat glas indignării profunde față 
de manifestările dușmănoase care 
au avut loc la Budapesta și care 
s-au transformat într-o manifestare 
cu caracter fascist, antisocialist, îm
potriva Tratatului de la Varșovia, 
în euvintul rostit cu acest prilej, 
Gheorghe Dragomlr, secretarul co
mitetului de partid al întreprinderii, 
a spus : „Este deosebit de grav că 
cercurile reacționare maghiare au 
folosit această ocazie pentru a or
ganiza manifestări deschise cu 
caracter antiromânesc, cu participa
rea unor elemente declasate, legio
nare, fasciste, care și-au găsit adă
post și azil în Ungaria”. El a expri
mat protestul hotărit al puternicului 
detașament muncitoresc de Ia „Grivi

ța Roșie” împotriva acestor manifes
tări, care contravin principiilor sta
tornicite în relațiile dintre țările 
socialiste.

Apreciind că manifestarea de la 
Budapesta este contrară in mod fla
grant spiritului și literei Tratatului 
de prietenie și colaborare româno- 
ungar și normelor de relații dintre 
două țări socialiste, intereselor pă
cii și securității in Europa, inginerul 
Lucian Ivăneseu a exprimat deplina 
aprobare față de politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru. politică de pace, prietenie și 
colaborare cu toate țările lumii.

Luind euvintul, Râducanu Tudor, 
maistru, președintele comitetului 
sindicatului pe întreprindere, a ex
primat întregul sprijin față de pro
testul oficial al guvernului ronîăn 
împotriva manifestărilor revizio
niste, iredentiste, anticomuniste și 
antiromânești de la Budapesta.

în euvintul lor, Vasile Sopcă, su
dor, Dumitru Girleanu, cazangiu, și 
Marian Gabor, sudor, secretarul co
mitetului U.T.C. pe întreprindere, au 
condamnat, in numele colectivelor lor 
de muncă, cu toată indignarea, ma
nifestările antiromânești de la 
Budapesta, arătind că nici calomni
ile, nici denaturările realităților 
românești nu pot abate poporul nos
tru de pe drumul socialismului, a! 
edificării unei vieți noi, din care a 
fost înlăturată pentru totdeauna ex
ploatarea.

In încheierea adunării, participan- 
ții au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă 
îți care se spune : Respingem cn 
fermitate atacurile la adresa poli
ticii partidului și statului nostru, ac
țiunile calomnioase de orice fel. îm
preună cu Întregul popor, ne expri
măm adeziunea totală la politica În
țeleaptă și clarvăzătoare a partidului 
și statului nostru, care a condus la 
obținerea grandioaselor realizări do
bindite de națiunea noastră in pe
rioada de glorie inaugurată de eel 
de-al IX-Iea Congres al partidului, 
sub conducerea celui mal iubit fiu 
al poporului român, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La adunarea de Ia Cooperativa 
Agricolă de Producție Buftea, sec
torul agricol Ilfov, cei peste 300 de 
participanți — cooperatori, mecani
zatori, cetățeni ai orașului, tineri și 
virstnici — au înfierat cu fermitate 
manifestările dușmănoase care au 
avut loc la Budapesta in data de 16 
iunie cu prilejul relnhumării unor 
cetățeni unguri.

Luind euvintul, Adrian Rădulescu, 
președintele cooperativei agricole 
de producție, in numele membrilor 
cooperatori, a exprimat profunda 
dezaprobare față de aceste acțiuni 
contrare intereselor păcii și secu
rității in Europa, Înseși intereselor 
poporului din Ungaria.

La rindul lor. Eugenia Florea, co
operatoare, și Mariana Sandu, teh
nician, secretara organizației U.T.C. 
din unitate, au cerut guvernului 
român să ia atitudine hotărită, să 
protesteze și să respingă cu cea mat 
mare fermitate toate aceste mani
festări ce contravin normelor de re
lații dintre două țări socialiste ve
cine.

Cei care au luat euvintul. între 
care Ilie Lupșa, mecanizator, și 
Georgeta Apostol, cooperatoare, au 
relevat că. sub conducerea președin
telui României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, țara noastră 
acționează cu consecvență pentru 
promovarea unei politici noi, Înte
meiate ferm pe principiile inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc, nerecurgerii la forță sau 
la amenințarea cu forța, pe asigu
rarea dreptului inalienabil al fie
cărui popor de a-și decide liber și 
suveran calea propriei dezvoltări.

Partieipanții la adunare au adre
sat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care se 
spune : Am luat cunoștință cu 
profundă indignare de manifestările 
cu caracter dușmănos ce au avut loc 
la Budapesta cu prilejul reinhutnării 
unor cetățeni unguri. manifestări 
contrare spiritului Actului final de 
la Helsinki, intereselor păcii și secu
rității in Europa.

înaltul prestigiu internațional do- 
bindit de România, locul demn și 
stimat pe care ii ocupă in rindurile 
națiunilor lumii se datoresc politicii 
externe de largă deschidere pro
movată de partidul și statul nostru, 
activității internaționale pe care o 
desfășurat! dumneavoastră. mult 
stimate tovarășe secretar general, in 
spiritul unei înalte responsabilități 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare cu toate sta
tele lumii, in numele idealurilor no
bile de pace, libertate, independență 
națională, dc democrație și progres.

Angajați plenar in măreața operă ' 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, ne exprimăm 
angajamentul de a acționa cu toate 
forțele, cu înaltă responsabilitate 
pentru obținerea unor producții- 
rccord, conform cerințelor noii re
voluții agrare.

Și la întreprinderea „Tricotex" 
Satu Mare, ca în atitea alte unități 
economice din țară, numeroși mun
citori și specialiști s-au intilnit in 
cadrul unei asemenea adunări.

Asemenea întregului nostru po
por, a arătat in euvintul său Florica 
David, secretar al comitetului de 
partid, am luat cunoștință cu nedu
merire și indignare dș gravele ma
nifestări antisocialiste, revizioniste 
și antiromânești care au avut loc 
la Budapesta. Nu ne este greu să 
constatăm că asemenea manifestări 
dușmănoase contravin Tratatului de 
prietenie și colaborare româno-un
gar, normelor de relații dintre țări
le noastre, dintre popoarele român 
și ungar. Condamnăm cu hotărire — 
a spus vorbitoarea — aceste noi ma
nifestări și respingem intr-un glas 
cu întreaga țară orice încercare de 
amestec în politica noastră internă 
și externă, de încălcare a indepen
denței și suveranității naționale.

Susținem și aprobăm pe deplin 
protestul oficial al guvernului ro
mân adresat guvernului R.P. Ungare 
in legătură cu manifestările antiso
cialiste și antiromânești ce au avut 
loc la Budapesta — a spus in cuvin- 
tul său inginera Gabriela Andor.

La rindul lor, muncitoarea Euge
nia Cuc și maistrul Alexandru Dise, 
muncitoarele Margareta Deak și Iri-
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Ripostă fermă provocărilor fasciste, antisocialiste si antiromăneștiAdunări ale oamenilor muncii din numeroase județe și din municipiul București
(Urmare din pag. a Il-a) 
na Gal au dat expresie protestului 
hotărit împotriva tuturor celor care 
neagă realizările noastre, denatu
rează istoria și realitățile prezentu
lui, încearcă să semene vrajba și ura 
între popoare.

Comuniștii, toți muncitorii și spe
cialiștii noștri, a relevat în cuvin
tul său Niculina Becea, directorul 
întreprinderii, profund atașați poli
ticii partidului comunist, resping cu 
fermitate orice încercare de amestec 
în treburile interne ale țării, orice 
manifestări care îndeamnă la întoar
cerea înapoi a istoriei. Ei nu vor 
admite niciodată reîntoarcerea la 
vechile relații de exploatare, nu vor 
accepta niciodată ca puterea poporu
lui să fie înlocuită.

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU se spune :

Mindri de marile înfăptuiri obți
nute de poporul român in edificarea 
noii societăți, oamenii muncii din 
întreprinderea noastră exprimă un 
protest hotărit împotriva tuturor ce
lor care neagă realizările noastre, 
denaturează istoria și realitățile pre
zentului, ponegrind partidul nostru 
comunist, activitatea sa plină de dă
ruire. consacrată făuririi socialismu
lui și comunismului in Romania.

Cerem și noi guvernului țării noas
tre să întreprindă cu fermitate toa
te măsurile care se vor considera 
necesare pentru a se pune capăt an
cestor stări de lucruri, demascind 
cu tărie in fața opiniei publice in
ternaționale atitudinea condamnabi
lă a unor persoane și cercuri răuvoi
toare de peste hotare, care încear
că să semene vrajbă și ură intre po
poare, să nege realizările istorice ale 
poporului român, să întineze spiri
tul de conlucrare șl pace, politica 
promovată consecvent de Romania 
socialistă pe arena internațională.

Citeva sute de oameni ai muncii 
au luat parte la adunarea de la în
treprinderea de Vagoane Arad.

In cuvintul lor, lăcătușul loan 
Debi și mecanicul Mezeș Pavel au 
dat expresie indignării colectivului 
fată de atitudinea acelor cercuri din 
străinătate care încearcă șă acredi
teze concepții ostile socialismului.

Arătind că asemenea acțiuni sint 
condamnate de istorie, inginera Va
lentina Blaj a subliniat că locuitorii 
Aradului sint legați între ei prin 
muncă și tradiții. De. aceea, a spus 
vorbitoarea, nu înțeleg cum pot fi 
acceptate asemenea acțiuni dușmă
noase. contrare principiilor bunei 
vecinătăți, înțelegerii și colaborării 
între popoare.

Luînd cuvintul, Ionel Selegean, 
secretarul comitetului U.T.C., a 
spuș; „Cui folosesc oare asemenea 
practici ? De ce și in ce scop sint 
denigrate alte popoare și realizările 
lor ? De ce sint vehiculate hărți și 
pretenții care nu țin seama de ho- 
tarele țărilor vecine? Sint practici și 
idei de care clasa noastră muncitoa
re, intregul popor român își aduc 
cu tristețe aminte și, de aceea, 
sintem ferm hotăriți să acționăm cu 
toată ființa noastră pentru a de
termina să se puna capăt acțiunilor 
antisocialiste, antimuncitorești, anti- 
românești care se fac de către unele 
cercuri din țara vecină.

Condamnind cu hotărîre asemenea 
acțiuni ce reînvie practici de tristă 
faimă, lăcătușul Verasto Alexandru, 
precum și Ofidiu Nicola, președin
tele comitetului sindicatului, au 
exprimat adeziunea deplină a colec
tivului întreprinderii de Vagoane la 
poiitica internă și externă a parti
dului nostru, hotărirea de a acționa 
cu toată energia pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce-i revin, pentru apărarea 
cuceririlor noastre revoluționare, 
pentru intărirea independenței și 
suveranității României socialiste.

Oamenii muncii din unitatea noas
tră, profund indignați de repetarea 
zilnică de către posturile de radio și 
televiziune ungare a calomniilor și 
denigrărilor antisocial iste, revan
șarde provocatoare și, nu in ultimă 
instanță, antiromănești, au rămas 
stupefiați de noua acțiune subversi
vă, profund incitatoare organizații 
de „reformatorii" budapestani, la 
16 iunie a.c. sub lozinca democrației 
și repunerii in drepturi a adevărului 
istorie — a spus Lucia Tolner, pre
ședinta comitetului de femei.

Protestăm cu toată energia, în nu
mele idealurilor comunismului și 
păcii, ale solidarității tuturor oame
nilor muncii, față de această manifes
tare periculoasă organizată la Buda
pesta și ne exprimăm neclintit hotă
rirea de a urma neabătut drumul so
cialismului și înțelegerii intre po
poare, sub conducerea eroică a Parti
dului Comunist Român, in frunte 
cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în încheiere, pârtiei pa n- 
ț i i au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegra
mă. in care se spune :

Ne ridicăm ferm glasul pentru a 
condamna cu profundă indignare, 
cu responsabilitate comunistă atacu
rile inverșunale la adresa socialis
mului, inclusiv la adresa muncii 
pașnice a poporului nostru.

Vă asigurăm că, împreună cu in
tregul nostru popor, strins uniți în 
jurul Partidului Comunist Român, 
in frunte cu dumneavoastră, cel mai 
fidel exponent al intereselor națiu
nii noastre socialiste, vom da o ri
postă fermă și promptă tuturor ce
lor ce atentează la mărețele noas
tre cuceriri revoluționare obținute 
in anii socialismului și, cu deose
bire, după Congresul al IX-lea al 
partidului.

Vă asigurăm că vom munci cu 
dăruire și spirit revoluționar pen
tru realizarea exemplară a sarcinilor 
ce ne revin.

Luînd cuvintul la adunarea de la 
întreprinderea de Armături Indus
triale din Fontă și Oțel — Zalău, 
Alexandru Morar, secretarul comite
tului de partid, președintele consi
liului oamenilor muncii, a spus : 
Folosesc acest prilej pentru a ex
prima, în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din uni
tatea noastră, protestul energic față 
de astfel de încercări și practici de 
învrăjbire intre popoare. Condamn 
cu hotărîre denigrările de orice fel 
la adresa poporului român și cuce
ririlor sale revoluționare, denatura
rea realizărilor sale. Asigurăm con
ducerea partidului și statului 
nostru, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. că vom milita 
cu consecvență pentru aplicarea în 
viață a politicii interne și externe 

a partidului și statului nostru, a că
rei justețe s-a dovedit pe deplin, 
că vom acționa pentru dezvoltarea 
și modernizarea producției între
prinderii noastre, sporind- contribu
ția acesteia la dezvoltarea economiei 
naționale.

în intervenția sa, Gheorghe Joldea, 
șeful secției turnătorie I. arăta : Ca 
fiu al acestui pămînt românesc, care 
beneficiază din plin de siguranța 
muncii și a căminului, de liniștea și 
securitatea copiilor, mă declar intru 
totul împotriva acestor grave ma
nifestări. care, prin caracterul lor 
naționalist, anticomunist, cu grave 
ecouri ale unei politici de tristă a- 
mintire, vin să tulbure climatul de 
bună înțelegere dintre cele două 
țări vecine.

Atitutinea de condamnare fermă 
a acestor manifestări a fost ex
primată și de inginerul Kiss Ludo
vic, șeful atelierului proiectare, de 
Angela Cioran, președinta comisiei 
de femei, și Dorin Hodiș, secretarul 
comitetului U.T.C. la turnătoria 2.

într-o telegramă adresată tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, de 
către participanții la adunare, se 
spune :

Profund Indignați de caracterul 
antisocialist și antiromânesc al re
centelor manifestări din Ungaria, 
noi, oamenii muncii de la între
prinderea de Armături Industriale 
din Fontă și Oțel — Zalău, expri
măm cu toată fermitatea și răspun
derea patriotică protestul nostru ca
tegoric, muncitoresc, față de astfel 
de încercări și practici de învrăjbire 
intre popoare, grave și nepermise 
ingerințe in treburile interne ale 
altor state, de lezare gravă a cauzei 
nobile a socialismului și comunismu
lui, de prejudiciere a idealurilor 
păcii și înțelegerii intre popoare.

Adunarea oamenilor muncii de la 
întreprinderea „23 August" Satu 
Marc a fost deschisă de secretarul 
comitetului de partid. Ion Gheorghe, 
care a exprimat. în numele comu
niștilor. al tuturor oamenilor muncii, 
totala dezaprobare fată de eveni
mentele antisocialiste și antiromâ- 
nești de la Budapesta, acțiuni con
trare spiritului Actului final de la 
Helsinki, contrare intereselor păcii 
și securității in Europa. Relevind 
caracterul ostil și dușmănos al a- 
cestor manifestări, directorul între
prinderii, loan Avram, a subliniat 
că toți cei ce lucrează în această 
unitate economică consideră că ele 
contravin bunelor relații statornici
te prin Tratatul de prietenie și co
laborare româno-ungar. Pe aceeași 
idee s-a înscris și intervenția mais
trului Mihai Dorher. care a subliniat 
faptul că prin astfel de acțiuni sînt 
puse la îndoială realizările obținu
te de poporul nostru în anii glo
rioși ai construcției socialiste.

Reprezentanta femeilor din între
prindere, Mariana Brazdă, a insistat 
asupra faptului că este in interesul 
ambelor țări și popoare să se ac
ționeze pentru dezvoltarea colaboră
rii dintre ele, pe baza raporturilor 
de bună vecinătate. Rcferindu-se cu 
mindrie patriotică la marile realizări 
obținute de poporul român sub con
ducerea partidului, a secretaru
lui său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, muncitorul Emil 
Nichita a menționat că cetățenii pa
triei noastre nu vor accepta nicioda
tă amestecul din afară in treburile 
interne ale țării, tendințele de de
nigrare la adresa României socia
liste.

în cuvintul său, muncitoarea Elena 
Fencsak și-a exprimat deplinul acord 
față de poziția principială a guver
nului român în legătură cu mani
festările antisocialiste și nâționalist- 
șovine care au avut loc recent la 
Budapesta, relevind faptul că este 
inacceptabil ca oameni străini de 
cauza noastră, cercuri reacționare să 
încerce să ne dea lecții despre mo
dul cum trebuie să se construiască 
socialismul și comunismul in Româ
nia. De asemenea. în cuvintele lor. 
Gheorghe Bonta, muncitor, și loan 
Micu, economist, au respins cu in
dignare asemenea acțiuni dușmă
noase.

în încheierea adunării s-a adop
tat o telegramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
spune : Pătrunși de convingerea 
fermă că întreaga politică internă 
și externă a partidului nostru ser
vește binelui poporului, înfloririi 
multilaterale și creșterii gradului de 
bunăstare, progres și civilizație al 
patriei noastre, noi. oamenii muncii 
prezenți la această adunare, ne a- 
dresăm guvernului român, rugind 
să ia atitudine hotărită. să protes
teze și să respingă cu cea mai mare 
indignare toate aceste manifestări 
care lezează profund sentimentul 
demnității noastre naționale, contra
vin in mod flagrant Tratatului de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări, normelor de relații dintre 
Republica Sâcialistă România și Re
publica Populară Ungară, dintre po
poarele român și ungar.

Luînd cuvintul la adunarea care 
a avut loc la Cooperativa Agricolă 
de Producție Vinga, județul Arad, 
președintele unității. Nicolae Lup- 
șan, a spus : Mă asociez și eu pro
testului firesc al poporului român 
față de aceste manifestări cu carac
ter revizionist, antisocialist, desfășu
rate la Budapesta, care contravin in 
mod flagrant prevederilor din Tra
tatul de prietenie româno-ungar, do
vedind că cei care le promovează 
n-au învățat nimic din lecțiile aspre 
ale trecutului, reînviind fără scrupu
le vechi sentimente revanșarde, 
scoase din recuzita fascismului. 
Strîns uniți in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nu vom permite 
nimănui să se amestece in treburile 
noastre interne, să denigreze ceea 
ce avem noi mai scump : patria 
socialistă și viitorul ei comunist.

Condamnind atitudinea celor care 
creează posibilități de denigrare a 
politicii partidului și statului nostru, 
a muncii eroice a poporului român, 
mecanizatorul Andrei Petrovici a 
spus : Ne angajăm să nu precupețim 
nici un efort pentru a ne îndeplini 
sarcinile încredințate, pentru a ne 
spori contribuția la înflorirea scum
pei noastre patrii, Republica Socia
listă România. La rîndul lor, coope- 
ratoarea Rozalia Portik, mecanizato
rul Istoc Nicolae și inginerul loan 
Bugariu au arătat că este de neîn
țeles atitudinea tolerantă a guver
nului acestei țări față de acțiunile 
și manifestările iredentist-revizionis- 
te, de denigrare a realizărilor socia
lismului pe plan mondial, de nesoco
tire și desconsiderare a obligațiilor 
Ungariei in cadrul Tratatului de la 
Varșovia.

Luind cuvintul, inginerul Ioan 
Fraicov și-a exprimat indignarea 
față de campania antiromânească din 
Ungaria și a rugat conducerea 
partidului și statului nostru să în
treprindă acțiuni pentru a se pune 
capăt neîntîrziat acestor manifestări.

fn telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de către 
participanții la adunare, se subli
niază : Comuniștii, toți cooperatorii, 
mecanizatorii și specialiștii de la 
C.A.P. Vinga, asemenea întregu
lui nostru popor, urmărim cu 
dezaprobare evenimentele ce se pe
trec in Republica Populară Ungară 
și care au culminat cu manifestările 
din 16 iunie, cind au răbufnit deschis 
tendințele antisocialiste, revizioniste, 
antiromănești, cu un pronunțat ca
racter reacționar.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom munci cu dăruire și spirit re
voluționar pentru înfăptuirea obiec
tivelor noii revoluții agrare, reali- 
zind, in acest an, producții record, 
pentru a intimpina cu noi succese 
a 45-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă de la 23 
August și Congresul al XIV-lea al 
partidului.

în cadru! adunării desfășurate !a 
întreprinderea de Utilaj Minier din 
Satu Mare, secretarul comitetului de 
partid, tovarășul Gavril Costea. a 
relevat că asemenea acțiuni sînt 
contrare bunelor relații de prietenie 
și colaborare dintre popoarele ro
mân și ungar, contravin spiritului 
Actului final de la Helsinki. Sus- 
ținînd întru totul protestul oficial al 
guvernului român față de aceste ac
țiuni dușmănoase, tovarășul Augustin 
Tomuț, secretar adjunct al comitetu
lui de partid, a subliniat că. în con
sens cu aspirațiile poporului român 

• Voință neclintită de a acționa in strinsă unitate 

pentru infăptuirea politicii interne și externe a partidului 

și statului, de a apăra și dezvolta principiile și valorile 

supreme ale socialismului

• Elocventă reafirmare a cerinței de a se face 

totul pentru asigurarea unui climat de înțelegere și 

stabilitate in Europa și in lume, in numele idealurilor 

de pace, independență și libertate ale popoarelor

și cu interesele de pace și progres 
ale tuturor popoarelor. România pro
movează consecvent o politică de 
amplă deschidere internațională, 
propunțîndu-se în acest sens, cu fer
mitate, în favoarea aplicării prin
cipiilor de egalitate și respect re
ciproc, de respectare a independen
tei și suveranității naționale. Mais
tru! Gheorghe Nistor și-a exprimat 
indignarea în legătură cu denatu
rarea realităților din țara noastră, 
realizărilor istorice ale poporului 
român.

De asemenea, în intervențiile lor. 
Gavril Slacter, șef de brigadă, și 
Teodor Kadar, proiectant, au relevat 
că asemenea manifestări sînt menite 
să creeze stare de tensiune în rela
țiile cu statele socialiste membre ale 
Tratatului de la Varșovia, inclusiv 
cu România. In cuvintele lor, tovară
șii Vasile Mureșan, frezor, și loan 
Hodrea, inginer, au considerat că 
cel mai elocvent răspuns pe care-1 
putem da cercurilor reacționare din 
străinătate este angajarea noastră 
deplină în opera de înfăptuire 
neabătută a Programului partidu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, participan
ta și-au exprimat indignarea față 
de cele întîmplate la Budapesta.

Sintem ferm convinși, se spune 
în telegramă, că interesele majore 
ale popoarelor român și ungar — 
care trăiesc in vecinătate — recla
mă imperios încetarea acestor ma
nifestări promovate de unele cercuri 
reacționare, ostile socialismului, co
laborării și păcii, astfel incit rela
țiile dintre țările noastre să revină 
pe făgașul firesc al conlucrării ac
tive și al prieteniei, intr-un spirit 
de stimă și respect reciproc, în fo
losul ambelor popoare, al cauzei 
generale a socialismului și comu
nismului.

La adunarea de Ia Cooperativa 
Agricolă de Producție Cărei, ju
dețul Satu Mare, au luat cuvintul 
numeroși cooperatori, mecanizatori, 
specialiști. în cuvintul lor, Andras 
Szabo, secretarul comitetului de 
partid, Nistor Pop. președintele co
operativei agricole de producție. 
Adalbert Fak, șef de fermă, s-au 
referit la faptul deosebit de grav 
că in Ungaria, țară socialistă ve
cină. cercurile reacționare maghiare 
nu pierd prilejul de a organiza ma
nifestări deschise, cu caracter anti- 
socialist, antiromânesc.

învățătorul loan Onet și coopera- 
toarea Sabina Trif au condamnat 
cu hotărire manifestările iredentis
te de la Budapesta. Luind cunoștin
ță de conținutul comunicatului 
publicat in presă și difuzat la 
radioteleviziune. Mihai Pop. șef de 
fermă, Borno Lobont, șef de secție 
S.M.A.. loan Dersidon. medic veteri
nar. și-au exprimat profunda indig
nare față de manifestările șovlniste 
petrecute în capitala Ungâriei.

în încheierea adunării, parti
cipanții au adoptat textul unei 
telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
se arată : Acum, cind întregul 
nostru popor, strins unit mai mult 
ca niciodată in jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. ob
ține succese istorice în toate dome
niile de activitate, prin munca ne
obosită a comuniștilor, a oameni
lor muncii de pe întreg cuprinsul 
patriei, toți cei care lucrăm pc o- 
goarele Cooperativei Agricole de 
Producție din Cărei, județul Satu 
Mare, străveche cetate românească 
din margine de țară, simbol al eli
berării ultimei brazde de pămint 

românesc de sub ocupația hitleristo- 
horthystă, sintem profund jigniți și 
ne exprimăm sentimentele de totală 
indignare față de manifestările cu 
caracter revizionist, iredentist și 
anticomunist care au avut loc la 
Budapesta.

Vă asigurăm, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general al parti
dului, că membrii cooperativei noas
tre nu vor precupeți nici un efort 
aici, pe aceste străvechi plaiuri ro
mânești, pentru a transpune in via
ță politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, al cărei 
promotor sinteți, asigurind astfel 
triumful socialismului și comunismu
lui pe pămintul scumpei noastre 
patrii, libere și suverane. Republica 
Socialistă România.

Sute de oameni ai muncii au parti
cipat la adunarea de la întreprin
derea de Mașini Grele București.

în deschiderea adunării, tovarășul 
Virgil Iile, secretar al comitetului 
de partid, a exprimat, în numele 
colectivului, profunda indignare față 
de noua răbufnire a manifestărilor 
cu caracter revizionist, iredentist și 
anticomunist din capitala ungară.

în cuvintul său, președintele co
mitetului sindical, tovarășul Gheor
ghe Hațeganu, a subliniat gravita
tea faptului că cercurile reacționare 
din țara vecină au folosit acest prilej 
pentru a organiza manifestări des
chise cu caracter antiromânesc. cu 
participarea unor elemente declasa
te care și-au găsit adăpost pe teri
toriul ungar. în același spirit s-a ca
racterizat și intervenția maistrului 
Marin Constantinescu, care a relevat 
că aceste evenimente contravin in 
mod flagrant Tratatului de prietenie 
și colaborare româno-ungar. Evo- 
cînd marile realizări obținute de 
poporul nostru sub conducerea parti
dului, a secretarului său general, to

varășul Nicolae Ceaușescu, Ileana 
Popa, președintă a comisiei de fe
mei, a menționat că toți cetățenii 
patriei nu acceptă și nu vor accepta 
tendințele de denigrare a realizări
lor obținute în anii construcției so
cialiste.

Reprezentantul tineretului din în
treprindere, muncitorul Alexandru 
Badea, a subliniat că este în inte
resul comun al celor două popoare 
să se manifeste cea mai înaltă răs
pundere față de viitorul raporturilor 
de bună, vecinătate dintre România 
și Ungaria.

Recentele manifestări desfășurate 
la Budapesta, a spus in continuare 
Sergiu Iliescu, membru al consiliu
lui oamenilor muncii, constituie 
atacuri la adresa socialismului, pri
lej de a pune la îndoială cuceririle 
revoluționare și de a calomnia va
lorile construcției socialiste. De a- 
semenea, în cuvintul său. maistrul 
Cornel Popescu a considerat că cel 
mai elocvent răspuns pe care-1 
putem da denigratorilor înfăptuiri
lor socialiste în România este anga
jarea noastră deplină in opera de 
înfăptuire neabătută a Programului 
partidului, de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU de partici
panta la adunare s-a relevat indig
narea întregului colectiv al între
prinderii față de manifestările anti
socialiste, revizioniste și. antiromă
nești care au avut loc la Budapesta.

Ne angajăm, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, se spu
ne în telegramă, că vom acționa nea
bătut pentru ca puternicul nostru co
lectiv de muncă să fie in primele 
rinduri in realizarea sarcinilor de 
plan pe acest an și pe intregul cin
cinal, intimpinind cu noi și impor
tante realizări cea de-a 45-a aniver
sare a victoriei revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă și Congresul al 
XIV-lea al partidului.

Luînd cuvintul la adunarea de la 
întreprinderea „Unirea" Cluj-Napo- 
ca, loan Giurgea, directorul uni
tății, a subliniat : De ani și ani au 
lucrat și lucrează la noi în fabrică 
oameni ai muncii români și oameni 
ai muncii români de naționalitate 
maghiară. Dintotdeauna a domnit și 
domnește aici un climat de respect, 
de armonie intre toți membrii colec
tivului deoarece, indiferent de cum 
ne cheamă și ce funcție îndeplinim, 
singura unitate de măsură a fost și 
este munca, rezultatele ei.

Vasile Iozan. președintele comite
tului sindicatului, și-a exprimat pro
funda indignare față de manifestările 
antiromănești de la Budapesta.

Prin cuvintul meu — a arătat 
Ileana Caraba, muncitoare la secția 
turnătorie — mă alătur gîndurilor 
tuturor celor care au luat pe bună 
dreptate atitudine hotărîtă față de 
acțiunile iredentiste de la Budapesta.

Ștefan Harasz, muncitor la secția 
prelucrări mecanjce, a exprimat to
tala adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru.

Manifestarea Iredentistă, revizio
nistă de la Budapesta, a relevat in 
cuvintul său Liviu Tușa, secretarul 
comitetului U.T.C. pe întreprindere, 
constituie o evidentă amenințare la 
adresa securității și a spiritului de 
colaborare și pace in Europa, 
împreună cu tinerii din pa
tria noastră, facem legămint de con
știință și faptă in fața partidului și 
țării, a iubitului nostru conducător, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru ca tinerețea noastră să ro
dească prin muncă și creație în edi
ficiul mindru și demn al scumpei 
noastre Românii.

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU de către 
participanții la adunare se spune, 
intre altele : Condamnăm cu toată 
hotărirea manifestările revizioniste, 
iredentiste și anticomuniste care au 
avut loo la Budapesta, cu atit mai 
mult cu cit cercurile reacționare din 
Ungaria au folosit acest prilej pen
tru a organiza acțiuni cu caracter 
antiromânesc, de amesteo in trebu
rile interne ale țării noastre, de de
nigrare a realităților, a realizărilor 
remarcabile ale poporului nostru. Vă 
asigurăm că vom acționa strins uniți 
in jurul partidului, al dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptui
rea neabătută a politicii interne și 
externe promovate de partidul și 
statul nostru, de dezvoltare multila
terală a patriei, pentru apărarea in
dependenței și suveranității Româ
niei. pentru extinderea și intărirea 
colaborării și prieteniei cu țările so
cialiste, cu toate popoarele lumii, 
pentru asigurarea păcii și înțelegerii 
între națiuni.

Sute de muncitori, maiștri, tehni
cieni și ingineri din cadrul 
Combinatului de Prelucrare a 
Lemnului Oradea. s-au adunat 
duminică, in hala de montaj a fabri
cii de mobilă de pe platforma in
dustrială din zona de vest a munici
piului, pentru a da glas deplinei lor 
adeziuni la politica internă și exter
nă a partidului șl statului nostru, 
condamnind, în același timp, cu 
toată tăria, recentele manifestări os
tile de la Budapesta.

Deschizind adunarea oamenilor 
muncii, Avram Bugnar, secretar al 
comitetului de partid, a arătat : Am 
luat cunoștință cu profundă îngri
jorare de manifestările antisocialiste 
și antiromănești desfășurate în 
ziua de 16 iunie la Budapesta. Pen

tru orice om de bună credință a 
fost evident caracterul dușmănos al 
acestor manifestări, substratul lor 
iredentist, defăimător la adresa so
cialismului și comunismului. Să fi 
uitat oare organizatorii acestor ma
nifestări amintirea de tristă faimă 
a regimului horthyst ? Sint pe de
plin de acord cu protestul guvernu
lui român adresat guvernului ungar 
și, în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din combinatul 
nostru, condamn asemenea practici 
anacronice, străine intereselor păcii 
și socialismului. în cuvintul său. 
inginerul Vladimir Oros, directorul 
combinatului, a spus : După judecata 
mea, astfel de manifestări, cum au 
fost și cele desfășurate la Budapes
ta. nu contribuie cu nimic la întă
rirea prieteniei dintre popoarele și 
țările noastre, contravenind în mod 
flagrant tratatului încheiat între 
cele două state socialiste vecine. Bi
nele nu poate veni din răstălmăcirea 
istoriei, din reînvierea unor idei na
ționaliste, binele vine din munca 
unită, din înțelegere si bună convie
țuire. Aceleași simțăminte si poziții 
au exprimat, la rîndul lor. muncito
rii Ana Caus, Maria Fodor. Ambro
zie Abrudan, tehnicianul Czir loan, 
inginerii Kineses Tiberlu și Florian 
Balmos.

în încheierea adunării, oame
nii muncii de la Combinatul 
de Prelucrare a Lemnului din 
Oradea au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegra
mă. în care se spune :

Participanții Ia adunarea noastră 
cer Guvernului Republicii Socialiste 
România să ia atitudine hotărită, să 
protesteze și să respingă toate aces
te manifestări dușmănoase la adresa 
țării noastre, a socialismului și co
munismului.

Oamenii muncii din combinat, ală
turi de intregul nostru popor, strins 
uniți in jurul partidului, al dumnea
voastră. mult iubite și stimate to
varășe secretar general, ne exprimăm 
întreaga adeziune față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru și ne angajăm să acțio
năm cu toată hotărirea pentru în
tărirea păcii, prieteniei și colaboră
rii cu toate popoarele lumii, indife
rent de orinduire socială.

La Cooperativa Agricolă de Produc
ție Șomcuta Mare, județul Mara
mureș, a avut loc o adunare la care 
au participat numeroși țărani coope
ratori. specialiști din agricultură, ca
dre didactice, alți oameni ai muncii 
din comună. Cei care au luat cuvin
tul au arătat că acțiunile naționalist- 
șovine, inițiate de cercuri reacționa
re maghiare, sînt profund dăună
toare intereselor celor două popoare 
vecine, păcii șl securității în Eu
ropa.

Am aflat cu mîhnire de manifes
tările dușmănoase de Ia Budapes
ta. a spus in cuvintul său Țpan 
Achim, președintele cooperativei a- 
gricole de producție. El a respinș cu 
indignare amestecul străin în viața 
poporului nostru, încercările de de
nigrare a rezultatelor pe care le-am 
obținut, prin munca unită a întregii 
națiuni, în anii construcției socialiste.

Profesorul Gheorghe Pantau a 
spus : Sinț profund mîhnit că anU- 
miți cetățeni din țara vecină, amețiți 
de idei naționaliste și revizioniste, 
âu trecut' la-'tnanifestări cu caracter 
fățiș antiromânesc, uitînd că aceleași 
idei, condamnate ireversibil de isto
rie, au adus atita durere cu ani in 
urmă insuși poporului ungar.

Inginerul Szika Ștefan a arătat că 
ura națională, șovinismul de tristă 
amintire au adus în timpurile trecute 
numai durere. Nu putem admite — 

a spus vorbitorul —• reînvierea aces
tui spirit flefast. Protestez cu adîncă 
indignare pentru încercările unor 
cercuri reacționare de peste hotare 
de a ne denigra victoriile, de a se 
amesteca cu brutalitate în treburile 
noastre interne. Consider că trebuie 
să se pună capăt, imediat și cu de- 
săvîrșire, manifestărilor antiromâ- 
nești, propagandei ostile, tuturor ac
țiunilor care contravin normelor de 
relații dintre România și Ungaria.

Au mai luat cuvintul Cornel Chiur- 
co, directorul stațiunii de mecaniza
re a agriculturii. Teodor Dale, secre
tarul comitetului de partid, loan 
Buhai, șef de echipă, care au cerut 
— in numele locuitorilor comunei — 
ca guvernul român să ia o atitudine 
hotărîtă, să protesteze și să respingă 
toate actele și manifestările ce con
travin normelor de relații dintre 
România și Ungaria, literei și spiri
tului Tratatului de prietenie și co
laborare româno-ungar.

în încheierea adunării, participan- 
ții au hotărit să trimită o telegramă 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune :

Asemenea întregului partid și po
por. și noi condamnăm cu toată fer
mitatea manifestările ce au avut loc 
la Budapesta, care constituie un a- 
mestec nepermis în treburile noastre 
interne. Sintem indignați de faptul 
că în Ungaria vecină, in contradicție 
flagrantă cu principiile inscrise in 
Tratatul de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre, au loc astfel 
de acțiuni.

Ne angajăm să acționăm cu fer
mitate revoluționară, strins uniți in 
jurul partidului, al dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe se
cretar general, pentru infăptuirea 
tuturor sarcinilor ce ne revin, con
tribuind astfel la transpunerea in 
viață a mărețelor programe de dez
voltare economico-socială a țării, la 
ridicarea României socialiste pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Adunarea desfășurată In cadrul 
întreprinderii de Țevi din municipiul 
Zalău a fost caracterizată de atitu
dinea fermă, intransigentă a comu
niștilor, a tuturor muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor de aici față 
de recentele manifestări dușmănoase 
din Ungaria.

Maistrul Mihai Mărcuș, președinte
le comitetului sindicatului, a arătat 
că asemenea manifestări cu caracter 
revizionist, iredentist nu pot decît să 
ne indigneze, ele reprezentând o ten
tativă de a reînvia vechea politică a 
cercurilor revanșarde, de mult repu
diate de popoare și condamnate pen
tru totdeauna de istorie.

Ecaterina Pușcaș, șefă de bi
rou, a exprimat dorința ca par
tidul și guvernul nostru să răspundă 
cu hotărîre acestor acte dușmănoase, 
care constituie o amenințare la secu
ritatea și pacea popoarelor dornice 
să trăiască libere și independente pe 
pămintul lor.

Au luat cuvintul, susținînd aceste 
idei și atitudini. Iulian Boangher și 
Ion Suărășan.

Manifestația ce a avut loc in capi
tala R.P. Ungare, a subliniat in cu
vintul său muncitorul Szucs Vasile, 
este cu atit mai periculoasă cu cît 
ea s-a desfășurat cu acordul guver
nului unei țări socialiste. Aceste ma
nifestări — a spus ea — nu pot dez
bina un popor care de veacuri 
a trăit pe aceste meleaguri. Toți 
cei care trăim aici formăm o singură 
mare și puternică națiune, națiunea 
socialistă română, unită intr-un no
bil și creator efort — construirea co
munismului pe plaiurile României.

în încheierea adunării, participan
ții au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă 
in care se spune :

Strins uniți in jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult iuoite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, sintem 
ferm hotăriți ca împreună cu între
gul popor să facem totul pentru 
transpunerea in viață a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, politică orientată cu 
contribuția dumneavoastră hotări- 
toare spre promovarea intereselor 
scumpe ale României, să apărăm pe 
orice cale independența și suverani
tatea patriei, respingînd cu hotărire 
și demnitate orice manifestări anti
socialiste, șovine, antiromănești.

La adunarea din comuna Luna, ju
dețul Cluj, a luat cuvintul Moise Dee, 
membru cooperator, care și-a expri
mat profunda dezaprobare față de 
manifestările cu caracter fascist, an- 
tisoeialist de la Budapesta, care 
contravin în mod flagrant Tra
tatului de prietenie și colaborare 
româno-ungar, principiilor și norme
lor de relații dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Ungară,

Luind cuvintul, profesorul Petru 
Negran a arătat, intre altele :

în loc să-și vadă de rezol
varea propriilor probleme cu 
care se confruntă viața economică și 
social-politică a țării lor. anumite 
cercuri își arogă dreptul de a se a- 
mesteca în poiitica internă a altor 
state, denigrind, prin intermediul 
unor elemente declasate, marile suc
cese dobindite de poporul nostru sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân. Respingem cu cea mai mare 
indignare toate aceste acte și ma
nifestări ce contravin relațiilor din
tre cele două popoare.

Noi, membrii cooperatori și meca
nizatorii de la C.A.P. Luna — a spus 
Ioan Călușer — șeful secției meca
nizare, considerăm că aceste mani
festări cu caracter antisocialist și 
antiromânesc contravin intereselor 
păcii și securității în Europa.

Mihai Mărginean, secretarul comi
tetului U.T.C. din C.A.P. Luna, și-a 
manifestat intregul sprijin față de 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, care are la 
bază aspirațiile poporului român de 
pace, bunăstare. înțelegere și cola
borare cu toate popoarele lumii.

La rindul său. Cornelia Budicean, 
șef de fermă, a condamnat cu tărie 
manifestările iredentiste, revizionis
te de la Budapesta, arătînd că aces
tea . contravin în mod flagrant Tra
tatului de prietenie și colaborare 
româno-ungar.

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, participanții 
la adunarea cetățenilor din comuna 
Luna au dat glas profundei îngrijo
rări față de gravele manifestări cu 
caracter revizionist, iredentist și an
tiromânesc care au avut loc la Buda
pesta și au cerut să se pună capăt 
acestor acțiuni care vin în contradic
ție cu interesele păcii, colaborării și 
înțelegerii între state.

Vfi asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că locuitorii co
munei Luna, județul Cluj, asemenea 
întregului popor — se spune în tele
gramă — sint hotăriți să intimpine cu 
realizări deosebite marea sărbătoare 
națională de la 23 August și Congre
sul al XIV-lea al partidului, vor ac
ționa strins uniți in jurul partidului 
nostru comunist, al dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru transpu- - 
nerea in viață a politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru de dezvoltare multilaterală a pa
triei, pentru realizarea obiectivelor 
noii revoluții agrare, pentru apăra
rea independenței și suveranității 
României, pentru extinderea și intă
rirea colaborării și prieteniei dintre 
țările socialiste, dintre toate națiu
nile lumii.

La adunarea de la întreprinderea 
„Electroaparataj" din Capitală a 
participat un mare număr de munci- ; 
tori, ingineri, tehnicieni, cadre de 
conducere. în cuvintul său, loan 
Filip, secretarul comitetului de par
tid, a exprimat, în numele colectivu
lui puternicei întreprinderi bucu- 
reștene, protestul ferm Împotriva a- 
cestei manifestări care contravine 
flagrant principiilor statornicite In 
relațiile dintre țările socialiste.

Respingînd cu Indignare calomni
ile grosolane și denaturările la adre
sa politicii partidului și statului nos
tru proferate în cadrul manifestărilor 
șovine de la Budapesta, maiștrii An- 
ghel Tudor, Vasile Negru, Luca Ml- 
halașcu și inginerii Mariana Vișescu 
și Dan Grosu au ținut să sub
linieze că, alături de intregul nostru 
popor, și colectivul de la „Electroapa
rataj" depune eforturi stăruitoare 
pentru a-și aduce contribuția la edi- ■ 
ficarea socialismului în țara noastră.

Luînd cuvintul în numele tinerilor 
din întreprindere, lăcătușul Marian 
Rădoi, secretarul comitetului U.T.C., 
a spus : Sint tinăr și, asemeni mie, 
toți tinerii întreprinderii noastre nu ; 
vor să mal cunoască exploatarea la 
care au fost supuși părinții și stră
moșii noștri și sîntem ferm hotăriți 
să facem scut din tinerețea noastră 
pentru a apăra ceea ce generații în- ; 
tregi au dobîndit cu trudă și sacri
ficii.

In Încheierea adunării, participanții 
au adoptat o telegramă adresată to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune, între altele :

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
întreprinderea „Electroaparataj" res
ping cu indignare provocările anti- 
românești la care se dedau elemente 
declasate, care și-au găsit adăpost și 
azil în Ungaria, șl reafirmă, asemeni 
întregului popor, că nu vor admite 
niciodată și nimănui să se amestece * 
in treburile noastre interne.

Futernio uniți in jurul partidului, i 
al dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in aceste momente de insemnătate 
istorică, cind intimpinăm cea de-a 
45-a aniversare a eliberării patriei și 
Congresul al XIV-lea al partidului, 
exprimăm deplina noastră angajare 
pentru infăptuirea exemplară a mă
rețelor programe de înflorire și dez
voltare multilaterală a țării și pen- > 
tru realizarea exemplară a planului 
pe acest an și pe intregul cincinal. [

Numeroși locuitori ai comunei Me- 
seșenii de Jos, județul Sălaj, au ți
nut să fie prezenți la adunarea 
populară a oamenilor muncii de la 
cooperativa agricolă de producție , 
din această localitate.

în cuvinte încărcate de îngrijo
rare, dar și de hotărire fermă, Ște- . 
fan Molnar, președintele C.A.P. 
Aghireș, arăta, printre altele : Sin
tem deosebit de preocupați de fap- < 
tul că la manifestarea organizată la ' 
Budapesta s-au făcut auzite voci în 
stare să nege, să pună în cauză 
orînduirea socialistă. Eu îmi exprim 
convingerea că se va da riposta cu
venită elementelor ostile socialismu
lui și va fi găsită calea pentru 
promovarea unor relații de bună • 
vecinătate, colaborare și cooperare 
între țările noastre, în interesul ; 
păcii și socialismului în această par- < 
te a Europei.

în cuvinte convingătoare, mecani
zatorul Teodor Crișan și-a exprimat ■ 
dezamăgirea și indignarea pentru tpt 
ceea ce s-â întîmplat în zilele tre- : 
cute )a Budapesta cu prilejul rein- j 
hurpării unor cetățeni unguri. Astfel 
de manifestări — sublinia el — sînt 
cît se poate de periculoase și ur- ; 
măresc, de fapt, să semene confu
zie ideologică, ură și vrajbă _ intre 
popoare și națiuni. Aceste stări de . 
lucruri nu pot lăsa indiferent pe I 
nici un om de bună credință, pe nici 
un cetățean cinstit al României so
cialiste, cît timp privește mindria 
noastră, demnitatea noastră naționa
lă, interesele supreme ale patriei 
noastre dragi. Iată de ce îmi alătur 
și eu gîndul și glasul milioanelor de 
gînduri și glasuri ale cetățenilor 
țării și protestez cu fermitate îm
potriva oricăror manifestări care 
poartă în ele semnele șovinismului, 
ale antiromânismului.

Cu aceeași fermitate au condam
nat astfel de manifestări și coope
ratorii Gligor Cotor. Traian Groza 
și Florica Farcaș, în cuvintul lor în 
cadrul adunării.

Participanții au adresat o 
telegramă tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
arată :

„Asemenea întregului nostru popor, 
și noi, lucrătorii ogoarelor acestei 
înfloritoare comune din nord-vestul 
țării, exprimăm dezaprobarea pro
fundă față de gravele manifestări 
antisocialiste, revizioniste, antiromă
nești desfășurate recent in Ungaria, 
pe care le considerăm un semn de < 
înrăutățire voită a relațiilor de bună 
vecinătate dintre țările noastre. Am 
moștenit de la străbunii noștri obi
ceiul de a trăi în pace și prietenie 
cu vecinii, cu toate popoarele, de a 
le respecta voința, libertatea și in
dependența, idealuri pe care partidul 
nostru comunist, dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, le-ați transformat in 
principii ferme ale politicii externe 
a României socialiste. Dar nu admi
tem nimănui să se amestece în tre
burile interne ale țării, nu vom ră- 
mine indiferenți in fața unor fap
te și gînduri dușmănoase, în fața 
celor care încearcă să ne știrbească 
demnitatea și mindria națională, să 
atenteze la cuceririle noastre revo
luționare din anii de glorie de după 
Congresul al IX-lea al partidului.
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SECERIȘUL ORZULUI TOATE OBIECTIVELE DE INVESTIȚII
Un start bun și cîteva învățăminte ÎN FUNCTION LA TERMEN!
din această „repetiție

dinaintea recoltării griului
în județul Galați secerișul orzu

lui a fost declanșat la sfirșitul săp- 
tăminii trecute. Pînă in seara zilei 
de duminică, 18 iunie, au fost re
coltate 9200 hectare, din cele 14 900 
cultivate, fiind totodată insămințate 
culturi duble pe 800 hectare. Din 
primele zile de seceriș, marea ma
joritate a unităților agricole din ju
deț au acționat energic, cu răspun
dere, folosind la maximum timpul 
bun de lucru.

Organizare bună, în flux 
continuu. Ne aflam in cursul di_ 
mineții la Cooperativa Agricolă de 
Producție Braniștea, unde se lucra 
din plin la seceriș. Pe aceeași solă 
acționau două formații : una — la 
recoltarea și eliberarea terenului, cea
laltă — la arături și însămințat. 
„Am început lucrarea cu o zi îna
inte, cînd am recoltat 35 hectare, din 
cele 200 hectare xultivate cu orz — 
ne spunea Maria Miloiu, primarul 
comunei Șendreni. Avem condiții ca 
astăzi să realizăm 65 hectare cu cele 
II combine, ceea ce înseamnă că in
trăm in ritmul stabilit". Din prima 
zi combinele au funcționat bine, 
dovadă că la repararea lor s-a lu
crat cu răspundere. Preocuparea 
pentru evitarea oricăror pierderi re
zultă șl din ajutorul dat la strin- 
gerea spicelor căzute de către coo
peratori și elevi, prezenți în mare 
număr pe cimp. Observînd organi
zarea ansamblului de lucrări, con
statăm că la celălalt capăt al solei, 
unde se recoltase în ajun, paiele 
fuseseră adunate iar plugurile in
traseră deja în brazdă.

Aceeași grijă și răspundere deose
bită pentru strîngerea producției de 
orz și semănatul culturilor duble am 
întîlnit și la alte unități agricole din 
cadrul Consiliului Unic Agroindus
trial Schela. De pildă, Ia întreprin
derea Agricolă de Stat Șendreni se 
lucra din plin cu 45 de combine, din 
care 25 proveneau de la Stațiunea 
de Mecanizare a Agriculturii Șen
dreni. „Am apelat la forță meca
nică suplimentară — ne spunea in
ginerul Vasile Popa, directorul uni
tății — pentru a prinde exact mo
mentul optim de recoltare". în cîmp, 
la ferma nr. 2, constatăm temeinicia 
afirmațiilor făcute de directorul u- 
nltății privind buna organizare a 
activității. Astfel, pe tarlaua unde se 
recolta, lucrarea era coordonată de 
șeful sectorului mecanic, Mihai Cos- 
tea, iar pe terenurile unde se in- 
sămînța a doua cultură formațiile 
erau coordonate de șeful fermei, 
Emil Tudorache. în aceeași ordine 
de idei, notăm că lucrătorii de la 
I.A.S. Șendreni depun eforturi sus
ținute ca pină la începerea recol
tării griului să încheie însămînta- 
rea culturilor duble pe întreaga 
Suprafață planificată de 600 hectare, 
precum și coasa a doua la lucerna, 
astfel incit toate forțele să poată fi 
apoi concentrate la stringarea griu
lui.

De ce stau uneori combi
nele și presele ? Este un ade' 

• văr știut că adevărata probă a mo
dului în care au fost efectuate re
parațiile, cum au fost instruiți me
canizatorii, cum sînt întreținute uti
lajele o dă activitatea de recoltare, 
de eliberare a terenului. Acest lucru 
îl cunosc, desigur, și specialiștii din 
unități. în primele patru ore de 
muncă ale zilei în care ne aflam la 
Cooperativa Agricolă Slobozia-Co- 
nachi fuseseră recoltate, cu 27 com
bine, 60 tone de orz. Evident,

se putea lucra și mai bine. De ce 
nu a fost atinsă și aici viteza sta
bilită ? înainte de a răspunde la a- 
ceastă întrebare, dorim să precizăm 
că la sola respectivă totul era pre
gătit pentru buna desfășurare a lu
crărilor : ateiierul-mobii era dotat 
cu cele necesare, specialiștii și con
ducerea comunei se aflau la fața 
locului, mecanizatorilor li se asigu
rase hrană caldă ș.a. Cu toate aces
tea, în momentul prezenței noastre 
în teren. 8 din cele 27 combine sta
ționau. Evident, se acționa pentru 
depanarea lor și apreciem operativi
tatea intervențiilor. însă mai bine< 
ar fi fost ca reparațiile efectuate 
anterior să-și fi demonstrat acum 
calitatea, decît să se înregistreze în 
plină campanie asemenea staționări.

La Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tudor Vladimirescu urmează 
să se însămînțeze cu culturi duble» 
după orz, 100 de hectare. Este un 
program ambițios, fiind vorba de le
gume (tomate, varză, castraveți).

pildă, in cazul ruperii curelei de la 
descărcare (o asemenea curea ne-a 
fost predată de către mecanizatorul 
in^cauză pentru a o arăta întreprin- 

. derii producătoare) e nevoie de o 
oră pentru înlocuirea ei și tot cam 
de atit pentru descărcarea manuală 
a buncărului. Un sondaj efectuat de 
noi arată că în primele două zile de 
lucru au fost înlocuite seturile de cu
rele la 16 din cele 28 de combine.

din județul Galați

Programul de derulare a lucrărilor a 
fost bine gindit. După cum ne spu
nea Ion Enache, inginerul-șef al 
unității, toate lucrările, de la recol
tat la plantat în cîmp, trebuie să se 
desfășoare pe parcursul a cel mult 
șase zile. S-au și luat măsuri în acest 
sens, mai ales in ce privește asigu
rarea materialului săditor. Numai că 
o piedică stă, totuși, în calea reali
zării acestui program. în momentul 
prezenței noastre în cimp nici una 
dintre cele șapte prese de balotat nu 
funcționa. Am încercat să ne edifi
căm la fața locului asupra cauzei. 
Răspunsul tovarășului Viorel Popes- 
cu, inginer la Stațiunea de Mecani
zare a Agriculturii Vameș; a fost ur
mătorul : „Din lipsa unor piese de 
schimb am fost nevoiți să facem 
unele improvizații la repararea aces
tor prese".

Nu comentăm această explicație. 
Credem că este de datoria organelor 
agricole județene, și in primul rind 
a trustului județean de mecanizare 
a agriculturii să analizeze modul in 
care s-a acționat la repararea mași
nilor in unitățile unde s-au semna
lat defecțiuni la combine și prese.

Una dintre defecțiunile constatate 
de noi. care duce la nerealizarea vi
tezei de lucru a combinelor, o consti
tuie desele ruperi aîe curelelor de 
transmisie. Se întîmplă chiar — lucru 
constatat la I.A.S. Șendreni — ca 
unele' dintre curele să cedeze ime
diat după pornire. Pot părea lucruri 
de amănunt, dar în cîmp se pierd 
ore prețioase de muncă atunci cind 
se intimplă asemenea situații.

Transportul să se facă in 
pas cu recoltarea. Către ora 
12,. la baza-siloz condusă de Ion 
Metehău, atmosfera era calmă. Doar 
citeva mijloace de transport erau la 
efectuarea probelor și la descărcat. 
Baza .avea o capacitate zilnică de 
preluare suficientă. Fuseseră luate 
măsuri și pentru asigurarea unui 
depozit suplimentar pentru orz. îm- • 
preună cu șeful bazei privim situația 
preluărilor din ziua precedentă și o 
comparăm cu intrările, pînă la ora 
amintită, din ziua documentării 
noastre. Se constată că în prima 
parte a zilei se transportă cantități 
mici de recoltă. De ce 7 Răspunsul 
urma să-1 găsim în cîmp. Aproape 
fără excepție, la fiecare solă pe 
unde am trecut, cel puțin două com
bine .stăteau încărcate în așteptarea 
mijloacelor de transport, uneori chiar 
și o oră. Nu existau ele în număr 
suficient ? Tehnicianul Marcel Co- 
beanu, de la întreprinderea de 
Transport Auto Galați, chiar încerca 
să ne convingă de aceasta. In repli
că, am făcut împreună un calcul pe 
minute și pe operații, începînd cu 
încărcarea orzului în mașini și ter- 
minînd cu descărcarea la bază și 
întoarcerea Ia arie. De aici a rezul
tat că pentru o cursă erau necesare 
cel mult două ore. Deci într-o zi 
bună de lucru se puteau efectua cel 
puțin cinci curse. însă nu toate mij
loacele erau coordonate astfel incit, 
să facă cinci curse.

în încheierea documentării noas
tre am avut o discuție cu tovarășul 
Eugen Bilă, din direcția generală a 
mecanizării, specialist care, face par
te, alături de alți tovarăși, dintr-o 
brigadă de control a Ministerului 
Agriculturii, care acționează in jude
țul Galați. In tematica 
figura, între altele, și 
executării reparațiilor la 
mașini agricole. „Nu am
sonal, în condiții de cîmp, la recol
tarea orzului, modul în care funcțio
nează utilajele, ne spunea interlocu
torul nostru. Din constatările proprii 
rezultă că, în general, în acest județ 
s-au efectuat reparații de 
Nu excludem însă și unele 
țe, precum cele constatate 
neavoastră. Vom analiza 
împreună cu trustul județean de 
mecanizare a agriculturii și vom lua 
măsurile ce se impun".

controlului 
verificarea 

tractoare și 
testat, per-

calitate. 
deficien- 
de dum- 

gituaț'a

Luclan CIUBOTARU 
Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scînteii*

.Ritmuri de lucru in creștere pe șantiere, eforturi bine coordonate 
șl la fel de energice pentru asigurarea condițiilor cerute de rapida pu
nere in funcțiune a noilor obiective productive ! lată cele două coman
damente esențiale sub semnul cărora se desfășoară în prezent activi
tatea în domeniul investițiilor. Și sint numeroase șantierele pe care 
asemenea cerințe, subliniate cu stăruință de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, iși găsesc ecoul firesc și necesar, 
reflectat prin rezultatele efective obținute de către constructori și mon- 
tori in munca lor cotidiană.

Din această perspectivă. Capitala oferă, în multe privințe, o expe
riență valoroasă, cu atit mai ■ valoroasă dacă avem in vedere amploarea 
și complexitatea efortului constructiv aflat în curs de desfășurare aici. 
Intr-adevăr, constructorii bucureșteni sint angajați cu întregul lor po
tențial uman și tehnic pe un impresionant număr de șantiere, menite 
să confere primului oraș al țării nu numai o Identitate urbanistică și 
edilitară profund innoită, ci și o apreciabilă creștere a puterii sale in
dustriale.

Cum sint duse Ia îndeplinire aceste proiecte de mari dimensiuni ? 
Este suficient să rpunem, referindu-ne strict la investițiile din indus
trie, că, in primele 5 luni ale anului, au fost puse in funcțiune 30 de 
capacități productive, comparativ cu 24 cile fuseseră planificate. Nu 
mai puțin importante sint și rezultatele obținute la capitolul „construc-

Pe șantierul întreprinderii de Electronica Industrială

In consens cu rigorile
De-a lungul anilor, întreprinderea 

de Electronică Industrială a cunos
cut o apreciabilă și continuă diver
sificare a profilului său de fabri
cație, de la o unitate axată aproa
pe in exclusivitate pe fabricarea de 
componente de radio și televizoare 
ajungindu-se astăzi la o producție 
complexă de echipamehte electroni
ce industriale și profesionale de 
inaltă tehnicitate. Este vorba de a- 
proape 800 de asemenea produse și, 
pentru a ne dă seama de comple
xitatea lor, este suficient să spunem 
că unele dintre ele incorporează zeci 
de mii de repere, pretențioase ca 
execuție și parametri de func
ționare.

— Ca unitate reprezentativă în- 
tr-unul din domeniile purtătoare de 
progres tehnic ale economiei națio
nale. ne-a precizat inginerul Liviu 
Dimitriu, secretarul comitetului de 
partid, întreprinderea noastră este 
confruntată în momentul de față cu 
două categorii de probleme princi
pale : modernizarea și, în același 
timp, creșterea producției- Se pune 

, problema să trecem hotărit la serii 
de fabricație mici și mijlocii, chîar 
la unicate de complexitate înaltă, 
cu alte cuvinte să putem aborda 
orice domeniu de actualitate în elec
tronică.

In acest scop, întreprinderii bucu- 
reștene i-au fost alocate importan
te fonduri de investiții, care urmea
ză să se materializeze in extinde
rea capacității actuale de producție. 
Astfel, se lucrează la un atelier de 
piese mecanice cu comandă nume
rică. ' la care echipamentele tehno
logice se află in curs de montaj, 
îa un atelier de producere a con
densatorilor variabili, o secție de 
autoutilare șl o alta de proiectare 

' și montaj circuite .integrate. Nu mai 
puțin important este și noul depozit, 
construit intr-o soluție integral me
canizată și sistematizat pe verticală.

Stadiul de realizare a investiției 
este avansat. „Este, deopotrivă, me
ritul constructorilor și al furnizori
lor de utilaje, care au răspuns cu

modemizării producției
promptitudine solicitărilor noastre, 
creindu-ne posibilitatea de a in
troduce rapid in circuitul producției 
aceste importante noi capacități — 
ne-a spus inginerul Constantin 
Mamonu, șeful biroului de investi
ții. O remarcă deosebită se cuvine 
făcută in privința calității lucrări
lor executate".

în legătură cu investiția de Ia în
treprinderea de Electronică Indus
trială mai trebuie făcută observația că

ții-montaj", capital la. , care, față • de aceeași perioadă a anului trecut,
activitatea pe șantiere a înregistrat in acest an un spor de aproape 
25 la sută.

Suportul acestor rezultate, notabile și promițătoare, totodată, con
stă în stilul de muncă adoptat la diferite niveluri, axat pe perfecțio
narea cadrului și modului de realizare a investițiilor. Este vorba, în 
primul rind, de pregătirea mai bună a lucrărilor, de asigurarea din timp 
a condițiilor pentru desfășurarea lor in ritmuri energice. în al doilea 
rind, rețin atenția preocuparea stăruitoare pentru întronarea pe șan
tiere a unui climat exigent de ordine și disciplină in muncă, concomi
tent cu promovarea curajoasă a unor soluții constructive și tehnologii 
de execuție caracterizate printr-o certă eficiență. în sfirșlt, nu este de
loc lipsită de semnificație participarea permanentă a activiștilor și ca
drelor de conducere din cadrul comitetului municipal de partid, a co
mitetelor de partid ale sectoarelor Capitalei la solutionarea probleme
lor, mari sau mici, cu care este confruntat un șantier sau altul.

Așadar, care sint stadiul și ritmul lucrărilor pe citeva din cele mai 
importante șantiere ale Capitalei ? Ce concluzii relevă stilul de muncă 
practicat și ce dificultăți trebuie depășite prin măsuri hotărite ? Acesta 
este subiectul sondajului nostru efectuat pe șantierele întreprinderii 
de Electronică Industrială și întreprinderii de Cabluri și Materiale Elec
troizolante.

amplasamentul șl concepția tehnolo
gică adoptate sint strict subordonate 
imperativului modernizării produc
ției. Argumente : concentrarea între
gii activități de autoutilare, altădată 
răspindită in diverse locuri, ca și a 
secției de aparatură profesională. 
Pină la finalizarea noilor capacități 
mai sînt insă cîteva lucruri de făcut 
atit de către constructor, cit și de 
către beneficiar. Ne referim la fina
lizarea unor lucrări mărunte, dar a 
căror terminare trenează nejustifi
cat, precum și la asigurarea ultime
lor utilaje necesare întregirii fluxu
lui tehnologic. Nu este vorba de 
probleme dificile, dar tocmai de 
aceea ele trebuie urgent soluțio
nate.

Pe șantierul întreprinderii de Cabluri și Materiale

Electroizolante

Un plus de organizare ar asigura un plus de lucrări
Cu mult mai complexă, și, in multe 

privințe, mai dificila, este situația de 
pe șantierul întreprinderii de Cabluri 
și Materiale Electroizolante. Benefi
ciarul și-a propus să devanseze ter
menul de punere în funcțiune a Sec
ției de folii de cupru adezivate și 
neadezivate. Intenție absolut justifi
cată, avind in vedere importanța 
acestui produs pentru un mare nu
măr de întreprinderi din industria 
electronică și electrotehnică. Dar, in 
același timp, o intenție care nu-și 
găsește corespondent in activitatea 
desfășurată pe șantier. Dimpotrivă, 
situația „la zi" a lucrărilor și, măi 
ales, ritmul în care se muncește dau 
impresia că termenul de punere in 
funcțiune este programat mult mai 
tirziu. Să precizăm.

Din punct de vedere constructiv, 
noua capacitate n-ar trebui să ridi
ce probleme tehnice deosebite. Pen
tru că este vorba d,e un corp de clă
dire cu subsol, parter și etaj, con
struite într-o proporție considerabi
lă din elemente prefabricate : funda
ții, stilpi, grinzi, planșee din fîșii 
cu goluri. închideri din fîșii de be
ton celular autoclavizat. Nimic mai 
propice pentru a se lucra in ritm 
rapid decit un asemenea tip de 
soluție constructivă !

Din păcate, in practică lucrurile nu

stau deloc așa. Pe șantier se pierde 
în mod evident timpul. în condițiile 
in care constructorii au realizat, după 
5 luni din acest an, doar 70 la sută 
din prevederile de plan. Fără să mai 
adăugăm că anul trecut, cînd au 
fost declanșate formal lucrările, nu 
8-a realizat nimic. De ce 1 în primul 
rind datorită faptului că specialiștii 
și muncitorii Centralei de Construcții 
Industriale din București s-au pre
zentat pe acest șantier cu o întârziere 
de aproape cinci luni.

Organizarea muncii pe șantier lasă 
de dorit și în prezent. „N-am pri
mit, astăși, nici un gram de ciment", 
ne spunea vădit nemulțumit unul 
dintre lucrătorii cu care am stat de 
vorbă. $i, adăugăm noi. nu este 
deloc vorba de un simplu accident. 
„Avem nevoie de electrozi de sudu
ră. dar beneficiarul, care ni i-ar pu
tea asigura, ne răspunde că momen
tan nu-i produce", intervine in dis
cuție un alt constructor. In sfirșlt, 
șeful acestui punct de lucru, maistrul 
Gheorghe Căpățină, consideră că, fără 
sporirea numărului actual de sudori, 
dulgheri și zidari, cu greu va putea 
face față cerințelor lucrării ce i-a 
fost încredințată.

Ne oprim în acest punct, dar nu 
înainte de a desprinde citeva conclu
zii. Secția de folie de cupru nu se

află In momentul de față In centrul 
interesului centralei de construcții 
bucureștene. O dovedește, pe de o 
parte, întîrzierea cu care s-a apucat 
de lucru, iar pe de altă parte greu
tatea cu care se hotărăște să intre 
in ritm. Nu trebuie să fii neapărat 
specialist ca să-ți dai seama că pe 
acest șantier mai sint încă foarte 
multe lucruri de făcut. începînd cu 
stabilirea și — mai cu seamă — res
pectarea unor grafice precise de lu
cru, cu asigurarea condițiilor mate
riale in vederea evoluției normale a 
lucrărilor și terminind cu îmbunătă
țirea climatului de disciplină in 
muncă.

A doua problemă de care depinde 
realizarea noii investiții constă în 
asigurarea intregului necesar de uti
laje. Liniile de producere a foliilor 
de cupru au sosit, ce-i drept, pe 
șantier. N-au sosit insă o serie de 
alte utilaje, aparent mal puțin im
portante, dar la fel de necesare des
fășurării in condiții normale a pro
cesului de producție. Este vorba de 
utilaje necontractate încă de între
prinderea de Utilaj Tehnologic Bis
trița, întreprinderea de Utilaj Chimic 
Făgăraș, Combinatul Chimic „Victo
ria". Paradoxal, unii dintre acești 
furnizori au dat asigurări că se vor 
alinia la cerințele insistente ale be
neficiarului, dar întirzie să încheie 
contractele cu pricina. Care este mo
tivul care ii face să treacă cu vede
rea, chiar să eludeze prevederi legale 
clar stipulate, este imposibil de pre
cizat.

în sfirșlt, la aceste aspecte să mal 
adăugăm apelul expres al beneficia
rului, adresat, in special, întreprin
derii de Utilaj Tehnologic Bistrița — 
legat de livrarea pînă la sfirșitul 
acestei luni a unui număr de 13 re
zervoare cisternă — și întreprinde
rii Tehnica Medicală București, pen
tru expedierea in același interval de 
timp a liniei de decapare-degresare 
și a instalației complexe de epurare 
a soluțiilor cianurice și cromice.

Ar putea fi pusă in funcțiune la 
timp secția de folie de cupru 7 După 
modul în care se muncește pe 
șantier și sînt soluționate problemele 
acestei investiții, se pare că nu. 
După capacitatea probată in repeta
te rinduri de cei angajați în reali
zarea ei, obiectivul propus este ps 
deplin posibil de atins. Cu condiția 
ca neajunsurile actuale să fie grabnic 
înlăturate.

Crlstian ANTONESCU 
Gheorqhe IONITA

Recoltarea orzului la I.A.S. $en- 
dreni, județul Galați (imaginea 
din stingă). Pregătirea terenului 
și insămințarea porumbului in 
cultură dublă (imaginea din 

dreapta)

Foto : E. Dichiseam»

științifice românești

întreprinderea „Electromureș“ din 
Tirgu Mureș realizează o largă 
gamă de produse electrotehnice 
și electrocasnice. De asemenea, tot 
ea este singura furnizoare din țară 
de cablaje — în peste 2 000 tipodi- 
mensiuni lunar ; mai produce o bună 
parte din conductorii electrici utili
zați in cele mai diverse domenii de 
activitate. De curînd, colectivul aces
tei prestigioase unități și-a diversifi
cat profilul de fabricație, realizînd 
produse de mecanică fină și electro
nică, mijloace ale tehnicii de calcul.

în pofida acestei diversități de pro
duse, unitatea din Tirgu Mureș se 
numără între colectivele mureșene 
care, și in acest an, și-au realizat 
lună de ltțnă sarcinile de plan la 
principalii indicatori. Bunăoară, în 
perioada care a trecut din acest an 
colectivul ei a realizat, suplimentar 
față de sarcinile de plan, produse 
ale industriei electrotehnice in va
loare de zeci de milioane lei 
și însemnate cantități de con
ductori electrici izolați. Totodată, 
în perioada menționată, planul la 
elemente de conectică a fost îndepli
nit în proporție de 101,2 la sută, la 
utilaje tehnologice — 101,6 la sută, 
iar exportul a fost realizat cu o de
pășire de 5,9 milioane lei.

Rezultatele obținute se datorează 
In primul rind creșterii mai accen
tuate a productivității muncii, care 
a înregistrat, față de plan, un spor 
de 522 lei pe lucrător. O altă 
precizare : avînd. an de an, încheia
te contracte ferme cu beneficiarii 
săi, intre care întreprinderea de 
Automobile „ARO“ din Cimpulung 
și „Dacia" Pitești, întreprinde
rile de autocamioane și tractoare 
din Brașov, de frigidere din Găești 
și multe altele, unitatea din 
Tirgu Mureș nu are in stoc, la 
această dată, produse finite, livra
rea decurgind ritmic, conform gra
ficelor și contractelor încheiate.

Ce acțiuni au fost inițiate pentru 
realizarea ritmică a producției fizice 
la fiecare sortiment ?

— Din propria noastră experiență 
— na spune inginerul loan Olteanu,

directorul întreprinderii — ne-am 
convins de un lucru esențial : orlcît 
de mobilizatoare ar fi sarcinile de 
plan și oricit de mare ar fi nomen
clatorul de produse, o activitate e- 
conomică eficientă este de ne
conceput fără o preocupare stator
nică pentru modernizarea continuă a 
producției, aprovizionarea in timp 
util cu materii prime și materiale și, 
nu in ultimul rind, pentru incheic-

(Cite se realizează în această secție) 
are și o altă explicație : specialiș
tii și lucrătorii de inaltă calificare 
din întreprindere au fabricat prin 
autodotare o serie de utilaje de inal
tă tehnicitate și randament, ast
fel incit asimilarea unui nou produs

Ingineri, a ajuns in prezent să asi
gure nu numai întreaga gamă de ca
blaje necesare economiei naționale, 
dar și o mare parte din producția de 
exp'ort a întreprinderii. Ca și in alte 
secții,: aici introducerea cu operati
vitate in producție a rezultatelor cer- _________________ ____ _____
cetării și apoi livrarea ritmică a nu durează mai mult de 48 de ore. 
produselor contractate cu beneficia
rii interni sau partenerii de peste 
hotare au drept principal suport or-

Faptțil că produsele de mecanică 
fină și electronică, precum și cele 
electrocalorice au o căutare deose-

LA ÎNTREPRINDEREA „ELECTROMUREȘ" DIN TIRGU MUREȘ

Respectul pentru calitate/ 
respect pentru propria muncă 
-----------------------------------------------------------------— ■—------------------------—-....——•—--------- -—........................ ........... •......... ........................................................... .... ..........—

rea contractelor la nivelul producției 
planificate.

Aceste preocupări sint evidente 
pretutindeni in unitatea din Tirgu 
Mureș, fie că este vorba de secțiile 
electrocalorice, cablaje, conductori 
sau cele de mecanică fină și elec
tronică. Faptul că aici iși desfă
șoară activitatea un nucleu de cer- 
cetare-proiectare constructivă și teh
nologică alcătuit din peste 300 de 
cadre tehnice, iar proiectarea efec
tivă a produselor și tehnologiilor noi 
se face in colaborare cu oficiul de 
calcul a permis implementarea ra
pidă a noilor produse in fabricație 
prin proiectarea asistată de calcula
tor.

Modul cum funcționează acest 
„mecanism" la nivelul secțiilor este 
argumentat de numeroase exemple. 
Secția cablaje auto, care a împlinit, 
de curînd, 25 de ani de existență și 
unde, alături de cei o mie de mun
citori, lucrează 16 ingineri și sub-

ganizarea ireproșabilă a muncii. Sec
ția 'este organizată nu numai pe flu
xuri tehnologice specializate, ci și pe 
beneficiari importanți. De curînd, 
ajei ’ s-au organizat, alături de liniile 
pentru export, fluxuri de producție 
„Dacia I 310“, „ARO“, „Autocamioa
ne șl Tractoare Brașov", „Autobuzul 
București" și altele. Avantajele ? „în 
acest mod — ne spune ing. Alexan
dru Spitzer, șeful secției — s-a op
timizat asigurarea semifabricatelor, 
urmărirea execuției reperelor»-. Cursi
vitatea și calitatea lor ; a crescut 
ritmicitatea producției și, pe aceas
tă bază, s-a scurtat drumul dfrjtre 
producător și beneficiari. Și încă un 
amănunt : avem posibilitatea să exe
cutăm mostrele unor produse noi 
chiar în prezența beneficiarilor, in
cit aceștia pleacă din Unitate cu 
mostrele solicitate, elimiriînd astfel 
o serie de verigi intermediare". Dar 
posibilitatea de a executa lunar 
peste 20 de tipuri de produse noi '

pită în rindul beneficiarilor, are o 
explicație simplă : calitatea lor inal
tă și preocuparea pentru continuă 
lor înnoire și modernizare. Iată un 
singur exemplu : îrt primii trei ani 
al actualului cincinal, valoarea pro
duselor de mecanică fină a crescut 
cu 70 ' '
triale

Dar 
mult 
de modernizare, analizat recent de 
conducerea unității, se prevede ca 
întreprinderea șă realizeze, in anii 
1889—1890, o producție-marfă supli
mentară de 630 milioane lei, iar chel
tuielile de producție să fie diminua
te cu 167 milioane lei. Cum 7 „Apli- 
cind tot ce e mai nou în domeniile 
in care produce «Electromureș» — 
ne preciza ing. Ion Toader, președin
tele consiliului oamenilor muncii. 
Din strategia realizării planului pe 
acest semestru, ca și pe întregul an, 
nu lipsesc asimilarea de noi coh-

la sută, iar a producției indus*  
electronice — de 6,7 ori.

ambițiile
mai mari. Prin programul

colectivului sînt

ductori electrici pentru tehnica de 
calcul și transmiterea informațiilor, 
aplicarea tehnologiei de trasare de 
mare productivitate sistem „fir zbu
rător", fabricarea derulatorului de 
casete video cu dublu sens, extinde
rea tehnologiei de extrudare lă răce 
a elementelor de cupru și aluminiu, 
extinderea proiectării asistate de 
calculator, a debitării de precizie și 
tratarea termică cu ajutorul laseru
lui de bioxid de carbon, asimilarea 
unor tehnologii moderne și produc
tive de sudare a maselor plastice du 
ultrasunete, perfecționarea tratamen
telor termochimice..........................
dtntre ele sint „in 
se vor materializa 
diat următoare.

Măsurile luate 
zarea superioară 
realizarea unor ] 
litate înaltă, cu j 
nice și < ' ______ , ___
să asigure îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan la producția fi
zică, dar și creșterea susținută a ex
portului, se fac simțite în toate sec
țiile și atelierele întreprinderii. în 
secția sculărie, de pildă, unde lu
crează 470 de oameni „cu mîini de 
aur", s-au realizat numeroase scule 
și dispozitive cu performanțe teh
nice ridicate, prin care nu numai 
că se elimină importurile costisitoa
re, dar se asigură și un plus de 
producție pentru export. Astfel, 
specialiștii și lucrătorii din această 
secție au realizat, intre altele, o va
riată gamă de matrițe, la care va
loarea ridicată a muncii incorporate 
asigură realizarea celui mai compe
titiv export din întreprindere. 
Deocamdată.

Prin felul în care muncește șl ac
ționează, colectivul întreprinderii de
monstrează că 
performanțe și 
nirea pianului 
Rezultatele de 
o bază sigură 
exemplară a acestui indicator și in 
perioada următoare.

Linii de transfer
Consum redus de energie electri

că, operativitate și siguranță în func
ționare, urmate implicit de o accen
tuată Creștere a productivității mun
cii, precum și de o evidentă sporire 
a calității produselor — iată numai 
cîteva dintre avantajele automatiză
rii proceselor tehnologice.

Toata acestea sint, de altfel, ca
racteristicile pe care le au și cele 
două linii de transfer pentru fabri
cația polilor magnetici ai mașinilor 
electrice rotative, concepute și pro
iectate de Institutul de Cercetare 
Științifică și Inginerie Tehnologică 
pentru Industria Construcțiilor de 
Mașini din București și executate de 
întreprinderea „Electrotlmiș" din Ti
mișoara. Destinate producției curente 
de mașini electrice a întreprinderii 
„Electroputere" Craiova, cele două 
linii de transfer sint formate numai 
din utilaje de catalog, care realizea
ză prelucrările mecanice necesare, 
întreg fluxul de formare și asambla
re a polilor este automatizat, înce- 
pind cu preluarea tolelor, transferul

de mare randament
acestora in pachete pe paleta tehno
logică de formare și cintărire, pină 
la formarea polilor. Transferul pale
tei de la un post la altul se face cu 
ajutorul unor sisteme moderne, care 
asigură deservirea utilajelor cu o 
mare economie de materiale și spa
țiu de amplasare.

Cele două linii — una destinată 
fabricării polilor speciali — prezin
tă față de procedeele utilizate pină 
acum o serie de avantaje tehnice, 
că, de pildă, respectarea cu strictețe 
a tuturor condițiilor impuse de de
senele de execuție, creșterea Calită
ții polilor și prin aceasta a Calității 
mașinilor electrice rotative (zgomot 
mai mic în funcționare). Dintre avan
tajele eOOrtomice amintim : Creșterea 
productivității muncii, exprimată prin 
economie relativă de personal, și un 
însemnat spor de producție. De re
marcat că această linie se poate fo
losi, cu mici modificări, In toate în
treprinderile care realizează produ
se de genul polilor mașinilor electri
ce rotative.

Ardere fără suport de hidrocarburi

și altele. Unele 
lucru", iar altele 
în perioada ime-
pentru organi- 
a muncii șț 

produse de car 
performanțe tăh- 

economice ridicate, care

este hotărit să obțină 
mai bune in indepli- 
la fiecare sortiment, 
pînă acum constituie 
pentru îndeplinirea

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii

Este știut că în termocentralele pe 
cărbune se consumă importante can
tități de hidrocarburi lichide sau ga
zoase pentru susținerea arderii căr
bunilor inferiori. Reducerea la mi
nimum a acestor consumuri, prin gă
sirea unor soluții tehnice și tehno
logice adecvate, constituie una din 
preocupările importante ale Institu
tului de Cercetări și Modernizări 
Energetice. De Curînd, unu! din obiec
tivele avute în vedere în acest sens 
l-a constituit modernizarea cazone
lor de 4(H) tone abur pe oră ale Cen
tralei Termoelectrice din Oradea. 
Obiectivul urmărit : asigurarea func
ționării sigure, la debitul nominal 
a grupurilor energetice, fără suport 
de hidrocarburi pentru cărbunele li
vrat în prezent de unitățile mi
niere.

Soluția constă In aplicarea unui 
dispozitiv de concentrare a prafu
lui de cărbune in gazele de uscare 
insuflate in arzătorul de bază ; res-

tul de gaze uscate, cu conținut re
dus de cărbune praf, este introdus 
intr-un arzător dă balast. în acest 
scop, s-au executat două variante de 
concentratoare (într-o treaptă și in 
două trepte), care acoperă domeniul 
de debite pentru toate tipurile de 
mori-ventllator. Gradul de separare 
este de circa 85 la sută pe cărbune 
praf și de 35 la sută pe gaze de us
care, performanțe ce asigură arde
rea fără suport de hidrocarburi a 
cărbunilor din bazinul Olteniei, la o 
sarcină de peste 60 la sută din cea 
nominală a grupurilor energetice.

Soluția se aplică la două cazane de '**  * *.  _ -j oră unul de 400
urmînd să fie ex- 
cazane de 400 tone 
și la un cazan de 
la C.E.T.-Borzești. 

economie anuală de

165 tone abur pe 
tone abur pe oră, 
tinsă la încă două 
pe oră Ia Oradea 
420 tone pe oră 
Eficiența : o 
3 000 tone de hidrocarburi lichide la 
un cazan de 400 tone pe oră.

Variator
Acționările cu turație variabilă a 

motoarelor electrice, fie in curent 
alternativ, fie In curent continuu, 
reprezintă un domeniu in care țara 
noastră are o bogată experiență. E- 
xistă astfel unități industriale, cum 
ar fi întreprinderea „Electrotehnica" 
din București, specializate în fabri
carea a diferite tipuri de acționări, 
produse ținute mereu la nivelul teh
nicii mondiale de către colective pu
ternice de cercetare-dezvoltare, care 
au aceste preocupări de peste 25 de 
ani Asemenea echipamente, a că
ror eficiență economică se traduce 
în diminuarea la utilizator a con
sumului 
50—60 Ia 
industrie 
ționarea 
nelte, a

de energie electrică cu 
sută, au fost verificate în 
in diferite ramuri ; in ac- 
laminoarelor, mașinilor-u- 
benzilor transportoare, în

turație
industria cimentului, 
tllă etc.

Recent, specialiști .. _________
de Cercetare Științifică șl Inginerie 
Tehnologică pentru Automatizări au 
realizat un nou asemenea produs — 
variatorul de turație tip VAMS — 
b Xl/Yi, destinat acționărilor de a- 
vans ale mașinilor-unelte și roboți
lor industriali, prevăzute cu motoare 
sincrone ăutopilotate fără perii. In
trat în producția de serie la între
prinderea „Electrotehnica", noul e- 
chipament permite realizarea varia
ției turației motoarelor in gama da 
la 1 la 10 000, are un gabarit mult 
redus față de produsele similare 
existente pe piața mondială, cali
tate și fiabilitate superioare.

Vlalcu RADU

industria tex
ai Institutului
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de participanții la adunarea festivă dedicată 
Zilei Aviației Republicii Socialiste România

Mult stimate și iubite tovarâșe Nicolae Ceaușescu, 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România, 
Comandant suprem al forțelor armate,

în climatul de puternică efervescentă creatoare In 
care întregul popor, strins unit In jurul gloriosului 
nostru partid comunist, acționează cu abnegație si răs
pundere revoluționară pentru înfăptuirea istoricelor bo- 
tăriri ale Congresului al XlH-lea si Conferinței Naționa
le ale partidului, materia Uzinei in fante de muncă si 
viată tezele, ideile si orientările cuprinse in magistrala 
dumneavoastră exounere rostită la marele forum de
mocratic din 28—30 noiembrie 1988 si strălucita cuvintare 
Ia Plenara C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie a.c.. partirf- 
pantil la adunarea festivă organizată cu prilejul sărbă
toririi Zilei Aviației Republicii Socialiste România ex
primă. In numele tuturor apărătorilor cerului senin al 
patriei, sentimentele lor de nețărmurită dragoste sl 
adincă recunoștință fată de dumneavoastră, mult stimate 
și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. genialul conducător 
al partidului si statului nostru, strălucit Strateg si ctitor 
al României socialiste moderne, personalitate proeminentă 
a lumii contemporane.

în acest moment festiv, noi, aviatorii militari, aseme
nea tuturor ostașilor armatei noastre, ne exprimăm cele 
mai alese sentimente de gratitudine nentru contribuția 
hotăritoare pe care o aduceți la dezvoltarea multilaterală 
a patriei st întărirea capacității ei de apărare, la crește
rea necontenită a prestigiului international al României 
socialiste, la edificarea unei lumi mai bune si mai 
drepte pe planeta noastră.

Mărețele realizări ale „Epocii Nicolae Ceausescu", ob
ținute de țara noastră in dezvoltarea intensivă, calitativ 
superioară a industriei, agriculturii, a întregii economii, 
in creșterea continuă a nivelului de trai material si 
spiritual al tuturor celor ce muncesc, pun in lumină forța 
șl capacitatea unui popor liber, pe deplin stăpin pe des
tinele sale, condus cu clarviziune de partidul nostru 
comunist, avindu-vă in frunte pe dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. marele 
Erou intre eroii neamului, militant de seamă al mișcării 
comuniste și muncitorești Internaționale, care v-ați con
sacrat întreaga viață și operă înfăptuirii aspirațiilor su-

Cu prilejul Zilei Aviației Republi
cii Socialiste Românta, in unitățile 
militare și ale Aviației Civile. Ia ca
sele armatei s-au desfășurat acțiuni 
politico-educative și cultural-artis- 
tice în cadrul cărora au fost relie
fate preocuparea permanentă a par
tidului și statului nostru pentru dez
voltarea continuă a aviației, 
rolul decisiv al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in crearea aero
nauticii românești moderne, succesele 
cu care aviatorii se pregătesc să în-

ÎN MIEZUL VIEȚII Șl AL NOULUI
(Urmare din pag. I)
pre ce-i vorba ? Maistrul Pavel 
Gherguț, unul dintre profesioniștii 
de marcă și comunist de recunoscut 
prestigiu din cadrul serviciului 
C.T.C., observă că nu s-au rectificat 
niște găuri la citeva piese ce luaseră 
drumul tratamentului termic. „Rec
tificăm pe urmă, meștere, i se cau
tă fă se pareze inevitabila obser
vație. Să nu tulburăm fluxul". „Flu
xul a fost tulburat din clipa clnd 
s-a «sărit» peste rectificare — con- 
traparează maistrul. Așa că să fa
cem treaba ca lumea".

Ce ar mai fi de adăugat 7 Oare 
nu și din asemenea atitudini s-au 
clădit performantele acestei tinere, 
foarte tinere întreprinderi vasluiene, 
care s-a adaptat rapid la cerințele 
pieței și are certe reușite în ofer
ta ei ?...

„Gard In gard" cu această uni
tate se află o concurentă in tine
rețe și modernitate : Combinatul de 
fibre sintetice. Q bijuterie indus
trială. Loc unde Chimia finalizează 
„lina" ei de aur in fire mult cău
tate, disputate In țară și peste ho
tare. Loc unde, așa cum am aflat 
de Ia Veronica Miron, secretara co
mitetului de partid, își onorează 
exemplar îndatoririle peste o mie 
de comuniști, mii de muncitori. 
Dar...

Ne vom întoarce la această sus

preme de libertate socială, independență, progres și bună
stare ale națiunii române.

Rezultat al grijii dumneavoastră permanente, al efortu
rilor materiale și financiare deosebite întreprinse de 
partidul și statut nostru, aviația română se prezintă 
astăzi cu realizări de prestigiu. Cu tehnici și tehnologii 
moderne in construcția de aeronave, la nivelul cerințe
lor mondiale, cu plloțl și tehnicienf de un inalt profesio
nalism. cu un palmares de recorduri și performante 
aviatice deosebite. buCurindu-se de un prestigiu bine
meritat. atit in țară cit și peste hotare.

La sărbătoarea tradițională a aviației române, ne ex
primăm respectul și sentimentele noastre de aleasă stimă 
și prețuire față de tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. strălucit om politic si savant de largă 
recunoaștere mondială, pentru contribuția remarcabilă 
ce o aduce la marile noastre impliniri socialiste cu 
implicații majore in evoluția prezentă și viitoare a in
dustriei aeronautice și aviației române, la dezvoltarea 
științei, invătămintului si culturii românești.

Cinstind glorioasele tradiții de luntă ale poporului, ale 
aripilor tricolore, cu noi imnlinfri in perimetrul datoriei 
natriotice. vă asigurăm, mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, in intimoina-ea celei de-a 45-a ani
versări a victoriei revoluției de eliberare socială sl na
țională, antifascistă și antiimnerialistă si a Congresului 
al XIV-Iea al Partidului Comunist Român, nu vom Ure- 
Cupett nici un efort pentru transnune-ea exemplară in 
viată a prețioaselor orientări și indicații cuprinse in mo
numentala dumneavoastră operă teoretică, perfeetlonin- 
du-ne permanent pregătirea militară, politică si de spe
cialitate. in spiritul principiilor doctrinei militare na
ționale, al cărei ilustru fondator sinteți, că vom acționa 
cu devotament revoluționar pentru a servt in orice 
împrejurare partidul șl poporul, cauza socialismului, 
pentru a executa. Ia cel mai inalt nivel, misiunile în
credințate și a auăra, impreună cu celelalte elemente 
ale sistemului national, cuceririle revoluționare, indepen
denta, suveranitatea și integritatea teritorială ale patriei, 
cerul senin și Uber al României socialiste.

+

timplne marile evenimente politice 
ale anului 1989.

Duminică, 18 iunie, au fost depuse 
coroane și jerbe de flori la Monu
mentul Eroilor Aerului din Capitală, 
Ia monumentele lui Aurel Vlaicu din 
localitățile Bănești și Aurel Vlaicu, 
la monumentul Iul Traian Vuia, pre
cum și la mormintele din București 
ale lui Aurel Vlaicu, Traian Vuia și 
Henri Coandă.

La Casa Centrală a Armatei a avut 
Ioc o adunare festivă Ia care au par
ticipat cadre militare active și in re- 

pensie după „operativa" din secția 
a Il-a, unde inginerul loan Aganen- 
cet, secretar adjunct cu Drobleme 
economice al comitetului de partid 
și șeful compartimentului amintit, 
trecea in revistă problemele rezol
vate și de rezolvat. întrebări direc
te, la obiect. Răspunsuri laconice, la 
obiect „Ce-i cu rulmenții de 608 ?“... 
„Dar cu apărătorile ? Prea puține 2 
Și soluția 2 Propuneți soluția 
„Cum stau lucrurile la centrala de 
ventilație 2 Avem posibilitatea să 
terminăm in devans această inves
tiție 2 Foarte bine"... „Cine va mer
ge cu treburi la Iași — poate voi 
trage chiar eu o fugă — să se aba
tă și pe la... Botoșani. Am citit in 
ziar că la «Electrocontact» au bune 
rezultate în mișcarea ideilor nova
toare aplicate. Să vedem cum fac 
și... să Ie călcăm pe urme...".

Pe un perete, o tablă mică de 
școală. Cu... probleme importante. 
De rezolvat, evident. „Operativa" 
abia încheiată va mai adăuga citeva. 
Viață bogată, complexă de produc
ție. Complexă părea — și chiar era 
— și modalitatea transformării de
șeurilor in granule pentru reintro
ducerea lor in circuitul productiv și 
convertirea in fire tip „condex". 
Trei oameni — trei comuniști — 
loan Aganencei, Luminița Văideanu 
și Vasile Cosma — au sucit lucru
rile pe toate fețele, au descifrat 
destule necunoscuta și, o dată ajunși 

zervă. membri ai gărzilor patriotice 
și al detașamentelor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei, 
personal muncitor din Întreprinderi 
și unități de cercetare cu profil de 
aviație.

Intr-o atmosferă de vibrantă Însu
flețire patriotică, participanții la a- 
dunare au adresat o telegramă to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
ni»! Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandant su
prem al forțelor armate.

la punctul de „sosire", au avut sa
tisfacția să consemneze și 25 tone 
fire filate intr-o singură lună din 
granulele care mai Înainte au fost... 
deșeuri.

lată și citeva argumente ale direc
torului acestei mari și moderne uni
tăți industriale — inginerul Mircea 
Ciobanu — care, invocate la in
struirea cu activul Comitetului Mu
nicipal de Partid Vaslui, din aceeași 
zi. ne readuce Ia timpul suspen
siei :

„Colectivul nostru, in frunte cu 
comuniștii, a atins nu o dată per
formanța. Acționăm cu răspundere 
pentru punerea din plin in valoare 
a surselor și resurselor de care dis
punem. Ne preocupă tehnologiile 
noi. producția competitivă. Toate 
aceste eforturi, oricit de mari, nu 
pot suplini, totuși, defecțiunile în 
aprovizionarea cu materii prime. 
Este timpul ca acestei probleme 
să 1 se afle rezolvarea cuvenită. 
Pentru a folosi din plin capacitatea 
de producție de care dispunem. 
Pentru a onora în totalitate si la 
termene contractele încheiate. Pen
tru a pune la lucru întregul poten
țial de creativitate al acestui des
toinic colectiv".

Argumente si idei care poartă in 
Structura lor armătura de rezisten
ță a răspunderii comuniste.

Iile TANASACHE

Evoluția vremii î și desfășurarea 
lucrărilor agricole

în ultimele zile ale «ăptămifd! 
precedente s-au Înregistrat ploi 
care au cuprins hitreags țară. De 
la Institutul de Meteorologie și 
Hidrologie aflăm că ce! mai abun
dent — 20—25 litri pe metru pă
trat — a plouat in sudul Moldovei, 
in județele Galați șl Vaslui, pre
cum și in extremitatea de sud-vest 
a Olteniei, la Băilești și Calafat, 
unde precipitațiile căzute de vineri 
și pină luni totalizează in medie 
intre 36—40 litri pe mătru pătrat. 
De menționat că zonele arătate 
mai sus au fost ocolite in primă
vară de ploi și, ca atare, rezerva 
de apă din sol era foarte redusă, 
acum situindu-se la nivel optim. 
De altfel, trebuie arătat că în mo
mentul de față rezerva de umidi
tate accesibilă plantelor in stratul 
de sol la adfneime de pini 1» 
1 metru se situează in limite op
time sau aproape optime la nivelul

R EPOR TA JE pNOTEp IN FOR MA ȚII
BUFTEARepere urbanistice

Multă vreme, tind «puneai 
Buftea gindul te îndrepta imediat 
către platourile cinematografice 
din localitate. Acestea «Int și acum 
0 mindrie pentru localnici. Dar tiU 
singura. Cel mai tliîăr centru 
urban din Sectorul Agricol Ilfov, 
orașul Buftea, nu mai seamănă 
deloc, absolut deloc, cu vechea lo
calitate de acum un sfert de veac. 
Buftea a devenit un oraș in toată 
puterea cuvintului. Un oraș mere» 
înfloritor. Un oraș in care s-au 
înălțat numeroase blocuri de lo
cuințe, edificii sociale și culturale, 
unități comerciale $t prestatoare 
de servicii pentru populație.

Cine cunoaște Buftea de ieri și 
vede orașul de astăzi rămine plăcut 
surprins. Tinăru] oraș ilfovean, 
asemenea tuturor localităților țării, 
a cunoscut transformări radicale 
in toate domeniile. în noile car
tiere, in care s-au construit peste 
3 200 apartamente, locuiesc oame
nii muncii din unitățile economice 
ale orașului : întreprinderi con
structoare de mașini, O secție de 
vagoane, o secție din domeniul 
electrotehnic,», o întreprindere a 
industriei, ușoare, fabrici de indus
trie alimentară, unități ale indus
triei locale Și altele.

Un lucru este limnede : Noua 
înfățișare a localității, siluetele 
zvelte ale uzinelor si secțiilor de 
producție se încadrează armonios 
cu holdele mănoase de urlu. Da, 
agricultura a rămas, intr-adevăr, 
o ramură de bază in activitatea 
orașului, ea constituind «uport 
pentru activitatea citorva impor
tante fabrici de conserve. Semnifi
cative sint In acest sens producți
ile sporite de cereale, de legume, 
de lapte și de alte produse reali
zate de cooperativa agricolă de 
producție.

Parcurgind bulevardul principal 
al orașului către Centrul de creație 
și cultură socialistă „Cintarea 
României", la tot pasul te. intim- 
pină noul — un parc bine îngrijit, 
o creșă, o grădiniță...

După cum ne spuneș primarul 
orașului Buftea, tovarășul Nicolae 
Rovfnaru, in perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-les 
al partidului a Crescut necontenit 
nivelul de trai material și spiri

BACĂU : Crește productivitatea muncii
Desfășurind larg Întrecerea so

cialistă in cinstea celei de-a 45-a 
aniversări a eliberării patriei și a 
celui de-al XlV-lea Congres al 
partidului, oamenii muncii din in
dustria județului Bacău obțin noi 
și remarcabile realizări. Astfel, in 
perioada care a trecut din acest 
an, ei au realizat peste prevederile 
de plan produse ale industriei 
electrotehnice și mijloace de auto
matizare in valoare de 6.5 mili
oane lei. 1 800 armături industriale 
de fontă, 104 000 mp țesături. 5 700 
mc cherestea, mobilier din lemn 
in valoare de 31,5 milioane lei. 
precum și însemnate cantități de 

întregii țări. Mai ridicate — intre 
1260 și 1600 m.c. de apă la hectar 
— siht in jumătatea de vest a țării 
și in nord-estui Moldovei. în res
tul țârii predomină valori cuprinse 
între 1000 și 1200 m.c. Ia hectar.

O acțiune care trebuie să fie în 
atenția lucrătorilor din agriculturi 
in itCMii perioadă este eliminarea 
surplusului de apă. Ploile căzute 
intre 18 iunie ora 12 și 19 iunie, 
aceeași oră, in centrul Munteniei, 
irt sud-estul Transivaniei, respec
tiv la Brașov și Covasna, au avut 
caracter de aversă, ceea ce a dus 
pe unele suprafețe izolate la băl
tiri. Ca atare, este necesar să se 
acționeze nelntfrtiat pentru scoa
terea apei de pe aceste terenuri. 
A mâi căzut grindină pe suprafețe 
restrinse in județele Caraș-Beve- 
rln, Vrâncea, Maramureș și in sec
torul agricol Ilfov.

Specialiștii apreciază că in ge

tual al locuitorilor, al căror număr 
este acum de două ori mai mare. 
O dată cu noile cartiere, construite 
din temelii, s-au extins spațiile 
comerciale, care însumează acum 
10 373 metri pătrați, pe raza orașu
lui exlstind toate tipurile de ma
gazine de desfacere și unități 
prestatoare de servicii ce se pot 
intilni in cele mai mari orașe ale 
țării. Funcționează in prezent 7 
grădinițe, 4 școli generale și două 
licee cu • profil industrial, in care 
învață mii de copii. Copii care, in 
timpul liber, merg la cercurile cul- 
tural-artfstice și aplicative din 
cadrul Centrului de cultură și 
creație „Cintarea României". Este 
de semnalat rodnica activitate a 
Ansamblului de cintece șt dansuri 
„Doina Vlăsiei", care a dus faima 
localității in țară și peste hotare.

Da, Buftea este un orâș tînăr și 
viguros, pe care cetățenii și-l fac 
zi de zi mai frumos, căutind ți 
reușind să-t confere o personalitate 
distinctă. Pe multe artere am in* * 
tilnit oament plantînd flori, în- 
grtjindu-se de spațiile verzi. Sănă
tatea oamenilor se menține prin 
sănătatea mediului ambiant. Local
nicii știu bine acest lucru și sniri- 
tul lor de buni gospodari e la 
înălțime. Anual, aici se plantează 
mit ți mii de pomi, arbuști, flori.

• Teatrul National (14 7171, Sala 
mare) ; Unchiul Vanea, Spectacol pre
zentat de Teatrul Națlonal-Craiova — 
10; (sala Amfiteatru) : Cineva te 
iubește — 18; (sala Atelier) : Mantaua 
- 18• Filarmonica „George Enescu*
(13 68 75, sala Studio) : „Universul ar
tei vocale”. Viorica Boncu — sopra
nă, Doina Mica — pian (Lieduri de 
Schubert, Brahms, Wolf) — 17,30;
(Ateneul Român) ; „integrale camerale*. Lucrările pentru violoncel și 
pian de LUDWIG VAN BEETHOVEN
— II. Marin Cazacu — violoncel. Ste
luța Radu — pian — 19• Opera Română (13 18 57) : Nunta lui 
Figaro — 18• Teatrul Mic (14 70 81) : Fără apro
bare — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 03) : Noapte bună, mamă — t9
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 14 73 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catlnca fată bătrină — 18
• Teatrul satlrtC-muziCâl „Const. Tă- 
năse* (sala Savoy, 13 36 78) : Tempo, 
tempo — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 33) : 
David Copperfield — 13
• Teatrut „Țăndărică” (13 23 77, sala 
Victoria) : Bu-All — 13; (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) ; Tlgrițornl Petre
— 10

Am ponosit In multe locuri d’n 
orașul Buftea. în fabrici, in scoli, 
in parcuri, am fost în citeva ferme 
agricole. Am discutat cu muncitori, 
țărani, eu intelectuali. Ceea ce am 
reținut este onUmismul lor robust, 
încrederea în viitorul orașului lor. 
Este și firesc să fie ase. cînd ne 
ginditn că Buftea de astă’i nu mai 
seamănă prin nimic cu Buftea de 
ieri. într-ădevăr. pe harta tării a 
apărut un oraș nou. clădit din 
temelii, de care locuitorii săi sînt 
mindrt. nentru că au nus umărul 
Iâ înă’tareâ sa. nentru că sint 
hotărî ti să-I facă ne zi ce trece 
mai frumos și mat prosper. Ga
ranția că vă fi asa o constituie 
re-zultetele bune si foarte bune 
Obținute de oamenii munc'i din 
sceât oraș in perioada care a trecut 
din acest an, in toate domeniile de 
activitate.

Gheorghe ION1ȚA

utilaje tehnologice pentru indus
tria Chimică, confecții, cărbune 
brun, energie electrică, gaze aso
ciate utilizabile etc. Sporurile s-au 
obținut arin creșterea productivi
tății muncii ca urmare a măsurilor 
Înscrise in programele de moder
nizare șl perfecționare a produc
ției și a muncit. Cu cele mai bune 
rezultate se înscriu întreprinderea 
Metalurgică și Combinatul de Pre
lucrare a Lemnului Bacău. între
prinderea Electrocentrale Bor- 
zeștl, întreprinderea de Postavuri 
Buhuși și întreprinderea Minieră 
Comănești. (Gheorghe Baltă). 

neral precipitațiile căzute în a- 
ceăstă perioadă Sirtt binevenite. 
Au beneficiat din plin de ploi în
deosebi plantele prăsitoare, care 
cresc viguroase, precum și cultu
rile duble insămințate pină Ia a- 
ceastă dată, care au condiții ex
celente de răsărire, dar și griul, 
intrucit timpul mai răcoros a pre
lungit perioada de acumulare a 
substanțelor uscate in bob.

Potrivit previziunilor Institutului 
de Meteorologie și Hidrologie, vre
mea se anunță instabilă in conti
nuare, cu ploi puternice în Banat, 
Crișana, Maramureș, Transilvania 
și Oltenia, evaluate la circa 25 litri 
pe metru pătrat. Către sfirșitul 
săptăminii se apreciază că vremea 
se va îmbunătăți in întreaga țară 
atit sub aspect termic, cit și în 
ce privește regimul ploilor.

IAȘI : Volum sporit 
de materiale refolosibile
Acțiunile întreprinse de oamenii 

muncii din județul Iași in direcția 
recuperării materialelor refolosibi
le provenite din procesul de fabri
cație și din gospodăriile populației 
s-au soldat, de la Începutul anu
lui și pină in prezent, cu colecta
rea și predarea la Întreprinderea 
specializată pentru valorificare, 
care le-a și expediat unităților de 
prelucrare pentru introducerea în 
circuitul productiv, a unor canti
tăți importante. Este vorba de pes
te 100 000 tone oțel, 12 500 tone 
fontă, 200 tone cupru, 100 tone ala
mă, 110 tone bronz, 220 tone alu
miniu, 280 tone plumb, precum și 
peste 2 000 tone hirtie și Cartoane, 
1 900 tone cioburi de sticlă, 200 tone 
resturi de textile și altele. (Manole 
Corcacl).

ALBA IULIA : Realizări 
ale meșteșugarilor 

în municipiul Alba îulia a fost 
organizat Tirgul cooperației mește
șugărești din județul Alba, ma
nifestare complexă, aflată la cea 
de-a 14-a ediție. Cu acest prilej, 
cooperativele meșteșugărești din 
județul Alba prezintă preocupările 
existente in domeniul valorificării 
resurselor locale de materii pri
me, in înnoirea și diversificarea 
gamei de produse și servicii. în 
acest sens, tirgul a oferit mește
șugarilor prilejul de prezentare a 
numeroase modele și produse noi, 
de sondare a gustului beneficiari
lor. Au avut loc intre meșteșugari 
schimburi de experiență, Intilniri 
cu cetățenii, in calitatea lor de 
Cumpărători ai produselor și de 
beneficiari ai serviciilor. De ase
menea. au fost organizate manifes
tări cultural-educative. La această 
acțiune au luat parte $i cooperati
ve meșteșugărești din alte județe 
ale țării. (Ștefan Dlnlcă).

BOTOȘANI : Colocvii 
de artă plastică 

înscriindu-se intre manifestările 
dedicate sărbătorii naționale de la 
23 August și celui de-al XIV-Iea 
Congres al partidului, la Botoșani 
și Ștefănești se desfășoară a VII-a 
ediție a colocviilor de artă plastică 
ale Botoșanilor „Ștefan Luchlan". 
Manifestările de cultură incluse in 
acest interesant și de durată pro
gram au început cu colocviul știin
țific „Ștefan Luchian — omul și 
artistul", care a avut loc la Muzeul 
județean Botoșani. Omagiul artiș
tilor plastici contemporani s-a ma
terializat Ia Ștefănești, in satul 
natal al pictorului anemonelor, prin 
inaugurarea galeriilor de artă „Ște
fan Luchian". Aici au fost grupate 
o bogată colecție de pictură, gra
fică și sculptură, donată de 131 ar
tiști plastici din întreaga tară, pre
cum și obiecte, documente și ta
blouri originale aparținind lui Ște
fan Luchian. Pe parcursul a patru 
luni de zile, colocviile continuă la 
Botoșani și in alte localități prin 
deschiderea a 26 expoziții tematice, 
de grup și personale, precum și cu 
âlte manifestări culturale și intil
niri cu oameni ai muncii din în
treprinderi și de pe ogoare. (Eugen 
Hrușcâ).

Cronica zilei
Cu prilejul încheierii misiunii In 

țara noastră, ambasadorul Republl- 
eii Sudan, Ahmed Diab, a oferit, 
luni, o recepție.

Au participat reprezentanți ai unor 
ministere șl instituții centrale, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

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

(Agerpres)

NOI APARTAMENTE 
PENTRU OAMENII MUNCII

NEAMȚ. Cu noile locuințe pre
date beneficiarilor in această lună 
in municipiile Piatra Neamț și Ro
man, constructorii din județul 
Neamț au ridicat Ia 350 numărul 
apartamentelor finalizate pe par
cursul perioadei care a trecut din 
acest an. Prin lucrările realizate 
in primul semestru au fost Înche
iate sau sint In curs de finaliza
re zonele Dobrogeanu Gherea, 
Gară și ansamblul de blocuri din 
bulevardul Traian din Piatra 
Neamț, iar in municipiul Roman 
se acționează intens Ia execuția 
viitorului perimetru central al lo
calității. De menționat, de aseme
nea, că a fost terminată construc
ția cabanei Dochia de pe masivul 
Ceahlău, unde s-au amenajat 130 
de locuri de cazare cu un confort 
sporit.

CARAȘ-SEVERIN. Constructorii 
de locuințe din municipiul Reșița 
au realizat și pus Ia dispoziția oa
menilor muncii primele 500 apar- 

I tâmente din planul pe acest an. 
! Alte 1 200 apartamente se află In 
j construcție, in diferite stadii de e- 

xecuție. Activitatea susținută a ț 
constructorilor de locuințe reșițeni [ 
este Ilustrată șl prin faptul că. In 
perioada care a trecut de la Con
gresul ăl IX-lea și pină în Dre- 
zent, in municipiul de pe maluri
le Blrzavei au fost construite și 
puse Ia dispoziția oamenilor mun
cii aproape 20 000 apartamente, 
precum și alte obiective social-e- 
dilitâre și culturale de larg inte
res.

CALARAȘI. Zestrea edilitară a 
județului Călărași a soorit, in pe
rioada care a trecut din acest an. 
cu 550 anartamente. Constructorii 
de locuințe din această parte a 
tării și-au propus să înalte în 1989 
peste 4 000 de anartamente in ora
șele Călărași, Oltenița, in noile 
așezări urbane Fundulea. Lehliu- 
Gară. Budesti, precum si in comu
nele Minăstirea. DragaHna și Bor- 
cea, localități reședință de consi
lii unice agroindustriale. Se lucrea
ză. totodată. Ia finalizarea unor 
noi soațif comerciale si de pres
tări servicii pentru populație la 
carterul noilor blocuri, a noii Die
te agroalimentare din cartierul si- 
derurgiștilor din municiniul Călă
rași. (Agerpres)

Libretul de economii 
pentru turism

Varietatea instrumentelor de e- 
conomisire puse la dispoziția popu
lației de Casa de Economii și Con- 
semnațiuni oferă posibilitatea ca 
fiecare cetățean să aleagă, in ve
derea economisirii, pe cel care 
răspunde cel mai bine dorințelor 
sale.

în acest scop, Casa de Economii 
și Consemnațiuni vă prezintă li
bretul de economii pentru turism.

Avantajul specific al acestui li
bret constă in faptul că dobinda 
anuală de 2 la sută se acordă in 
întregime, prin redistribuire, sub 
formă de ciștiguri in excursit in 
străinătate organizate de Ministe
rul Turismului. Ciștigurile se a- 
cordă prin trageri la sorți trimes
triale. La tragerile la sorți parti
cipă libretele care au în tot cursul 
trimestrului pentru care se efec
tuează tragerile Ia sorți un sold 
minim de 3 000 de lei, provenit din 
depuneri anterioare trimestrului 
respectiv.

Emiterea acestor librete, precum 
și operațiile ulterioare de depuneri 
și de restituiri pot fi solicitate la 
toate unitățile C.E.C., precum și la 
unitățile poștale și cooperativele 
de credit autorizate.
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19.45 Industria — programe prioritare 

• Sporirea bazei de materii prime 
șl energetice

cinema
• Noiembrie, ultimul ba! : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,30; 14; 18,30; 19. FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 13: 17; 
19. FLAMURA (83 77 12) — 9; 11; 13; 
15; 17; ;9
• Șl apoi („ZUele filmului japonez*):
STUDIO (59 53 15) — 9; 11,45; 14,30;
17,13; 20
• Măria și marea : UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 93) — 9; 11; 13; 13; 17; 19
• O vară cu Mara : VIITORUL 
(10 67 40) — 13; 17; 19
• Francois Villon : FLOREASCA 
(33 29 71) - 9; 13; 17
• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
MIORIȚA (14 2714) - 9; 11; 13; 15
• Alo, aterizează străbunica : GIU- 
LESTI (17 35 46) — 9; 11; 13; 18
• Viața ca o poveste (filmul româ
nesc iert șl azi) : MIORIȚA — 17; 19, 
GIULEȘTI — 17; 19
• Marta și Mlrabela In Tranzistorla : 
POPULAR (35 15 17) - 13; 17; 19
• Dzlkun, clinele lup : DOINA 
(16 25 38) — 9; 11; 13; 13
• Egretă de fildeș : DOINA — 17; 19
• Fata de pe riu : BUZEȘTI (50 43 38)
— 15; 17; 19
• Misiune specială : DRUMUL SĂRII 
(31 38 13) — 15; 17; 19
• Colonelul Rodi : LUCEAFĂRUL 
(13 87 67) — 9; 13; 15,30; 18,30
• Jandarmul și jandarmerlțele :
EXCELSIOR (68 49 45) — 9; II; 13; 13; 
17.13; 19,30, GLORIA (47 46 73) — 9; 
11; 13; 13; 17,13; 19,30, CULTURAL
(83» 13) — 9; 11; 13; 13; 17,13; 19,30

20,03 Teatru TV (color). „Un romantic oarecare-4, de Ion D. Șerban. Cu : 
Silviu Stânculescu, Vlstrlan Ro
man, Cezara Dafinescu, Lucia Mu- 
reșan. Ion Marinescu. George Moto!, Ana Ciontea, Dinu Mano- 
iacne. Carmen Enea, Nicolae Urs. 
Regia artistică : Nee Cosmescu

21,30 Din frumusețile patriei (color) 
• Rapsodiile naturii. Documentar

21.50 Telejurnal
23.00 închiderea programului

• De la literatură la film : PATRIA 
(1186 25) — 9; 11;13; 13,30; 15,45; 18; 
30.13

teatre

VOLEI. — Turneul de calificare 
pentru campionatul european femi
nin de volei, desfășurat in orașul 
francez St. Nazalre, a fost ciștigat 
de echipa României cu 6 punctă, 
urmată de Franța — 2 puncte. Gre
cia — 2 puncte, Elveția — 2 puncte. 
Rezultate din ultima zi a turneu
lui : România — Franța 3—0 (13, 12, 
4) ; Grecia — Elveția 3—1 (—7, 12, 
11, 11).CANOTAJ. Proba feminină de 
schif simplu din cadrul concursului 
internațional de canotaj academic 
„Regata Grilnau" a fost ciștigat*  de 
sportiva româncă Eiisabeta Lipa — 
7'29”20/100. urmată de Birgil Peter 
(R.D.G.) — 7’30”31/100. A doua vic
torie pentru delegația română a fost 
obținută de echipajul feminin in 
proba de schif 4 fără cirmaci, cu 
timpul de 6’«"01/100. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipajele 
R.D. Germane și Poloniei. în con
cursul masculin la schif dublu plus I. 
echipajul României s-a situat pe lo
cul al doilea.

FOTBAL. • Meciurile ultimei e- 
tape a campionatului diviziei A Ia 
fotbal se vor disputa astăzi, după 
următorul program : Dinamo — S.C. 
Bacăti (stadionul Dinamo) ; Sportul 
studențesc — F.C. Argeș Pitești (sta
dionul Sportul studențesc) ; Univer
sitatea Cluj-Napoca — F.C. Inter Si
biu ; Flacăra Moreni — Rapid ; 
F.C.M. Brașov — Steaua ; Corvinul 
Hunedoara — Oțelul Galați ; A.S.A. 
Tg. Mureș — F.C. Farul Constanța ; 
F.C. Olt — Victoria București ; Uni
versitatea Craiova — F.C. Bihor O- 
radea. Partidele vor începe la ora 18. 
• Tragerea la sorți a meciurilor pri
mului tur al cupelor europene la 
fotbal, ediția 1989—1990, se va efec
tua in ziua de 12 iulie, la Geneva, 
partidele fazei inaugurale urmind să 
se desfășoare la 13 septembrie și, 
respectiv, 27 septembrie, lată pro
gramul in continuare al celor trei 
competiții continentale: turul al doi
lea : 18 octombrie — 1 noiembrie ; 
turul al treilea „Cupa U.E.F.A." : 22 
noiembrie — 6 decembrie ; sferturi

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
.............................«■*.... ............... ........................................ ............ ....

de finală : 7 și 21 martie 1990 ; se
mifinale : 11 șl 23 aprilie ; finala 
„Cupei U.E.F.A." : 9 și 23 mai ; fi
nala „Cupei cupelor" : 16 mal ; fi*  
nala „Cupei campionilor europeni" : 
30 mai. • în cadrul preliminariilor 
campionatului mondial de fotbal, 
zona Americii de Nord, Centrale și 
Caraibilor, la New Britton (Connec
ticut), selecționata S.U.A. a între
cut cu scorul de 2—1 reprezentativa 
Guatemalei. • Ln Kobe (Japonia), 
in meci contind pentru preliminarii
le campionatului mondial de fotbal 
(zona asiatică), formația Japoniei a 
terminat nedecis ; 0—0 cu Hong
Kong. în clasamentul grupei a 6-a, 
din care fac parte cele două echipe, 
primul loc este ocupat în continua
re de Japonia — 7 puncte,-urmată 
de R.P.D. Coreeană — 3 puncte, 
Hong Kong — 3 puncte și Indone
zia — 3 puncte. • Turneul interna
țional de fotbal de la Copenhaga a 
fost ciștigat de echipa Danemarcei, 
care, in meciul decisiv, a întrecut 
cu scorul de 4—0 (1—0) formația 
Braziliei.

ȘAH. • Turneul internațional de 
șah de la Poiana Brașov a fost Ciști
gat de maestrul român Alexandru 
Crișan, care a totalizat 11 puncte din 
14 posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat Stevce Georgievski, Ante

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul cuprins intre 20 iunie, or» 20 — 
23 iunie, Ora 20, tu țară : Vremea va 
ti in general instabilă șl răcoroasă, eu 
cer mal mult noros In primele zile. 
Treptat, în ultima zi cerul va deveni 
variabil tn Jumătatea de vest a tării. 
Se vor semnala ploi care vor avea mal 
ales caracter de aversă, însoțite de 
descărcări electrice și izolat de grin
dină In prima parte a intervalului tn 
cea mai mare parte a țârii. Tn ultima zi, aria ploilor se va restpînge spre re
giunile estice. Izolat, cantitățile de apă 

JuâBBVic! (ambiî Iugoslavia) — cu 
cite 10 puncte, Corvin Radovici 
(România) — 9 puncte etc. • în run
da a 9-a a Turneului internațional 
feminin de șah de la Piotrkow Tri
bunalski, maestra româncă Gabriela 
Stanciu a ciștigat, cu piesele negre, 
la Luiza Rodrigues, iar Margareta 
Mureșan a remizat cu Burckardt 
(R.D.G.). Alte rezultate : Sweczik — 
Detko 1—0 ; Matveeva — Kahiani 
remiză, Xe Tziun — Makropoulos 
I—0 ; Wiese — Kaczorowska 1—0 ; 
Dombrowska — Szmacinska 1—0. în 
clasament conduce Svetlana Matvee
va (U.R.S.S.) — cu 7,5 puncte, ur
mată de Gabriela Stanciu (Româ
nia) — 6 puncte, Kahiani (U.R.S.S.)
— 3,5 puncte, Szmacinska (Polonia)
— 6 puncte etc.

BASCHET. Campionatul european 
feminin de baschet s-a încheiat, la 
Varna, eu victoria selecționatei 
U.R.S.S., care cucerește pentru a 
20-a oară titlul. In finală, baschet
balistele sovietice au întrecut cu 
scorul de 64—61 (47—34) echipa Ce
hoslovaciei. Rezultatele înregistrate 
In meciurile pentru clasament: 
locurile 3—4 : Bulgaria — Iugosla
via 79—69 (38—44) ; locurile 5—6 ; 
Italia — Olanda 51—42 (31—23).

pot depăși 20 litri pe metrul pâtrat, 
mâi ale» în zonele de dea! șl munte. Vlntul va sufla slab pină ta moderat. 
Temperaturile minime se vor situa in 
general intre 8 șl 16 grade, iar cele 
maxime, in creștere In ultima zf și in 
regiunile vestice și sudice ale țării, vor fi cuprinse intre 18 șl 28 de grade. Pe 
alocuri, dimineața se va produce ceață. 
La București : Vremea va fi in gene
ral instabilă și răcoroasă, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi, care 
vor avea mal ales caracter de aversă, 
însoțite de descărcări electrice. Vîntul 
va suna slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
13 șl 15 grade, iar cele maxime, în 
creștere ușoară în ultima zi, se vor 
situa între 24 și 37 de grade.

BULETIN
Recomandări șf informații de 

al Miliției —
Excesul de viteză

Pe toate arterele, în localități șl 
in afara acestora, spre locurile de 
agrement sau stațiunile balneocli
materice maritime și montane se în
registrează valori de trafic ridicate, 
specifice sezonului estival. Compor
tarea preventivă a automobiliștilor. 
bicicliștilor și pietonilor, ca și a al
tor categorii de participant! la tra
ficul rutier include, in vederea 
asigurării cursivității și siguranței 
necesare în asemenea împrejurări, o 
permanentă adaptare a manierei de 
deplasare la condițiile meteorutiere 
și de trafic. Circulind cu viteză 
neadaptată pe un drum umed, alu
necos, un șofer brașovean a pierdut 
într-o curbă controlul asupra mași
nii. care a derapat, s-a izbit de o 
clădire și s-a răsturnat. în localita
tea Poiana Mărului, județul Caraș- 
Severin, un automobilist și pasage
rul din dreapta și-au pierdut viața 
datorită imprudenței cu care omul 
de la volan a apăsat pedala de acce
lerație. O poziție mai fermă din 
partea familiei celui de la volan in 
temperarea grabei periculoase a au
tomobilistului este cit se poate de 
benefică in prevenirea unor grave 
evenimente rutiere. în același scop, 
agenții de circulație au organizat, in 
locuri și situații cu mare risc de 
producere a accidentelor, acțiuni de 
temperare a amatorilor de viteză. 
Astfel, in localitatea Dumbrava Ro
șie. județul Neamț. conducătorul 
unui autoturism în care se mai 
aflau 5 persoane circula in localitate 
cu 120 km pe oră. Oprit la timp 
dintr-o cursă iresponsabilă, s-a con
statat că se afla și sub influența al
coolului. Intensitatea sporită a tra
ficului, mai ales pe arterele către 
Litoral și stațiunile balneoclimateri
ce, solicită in mod deosebit conducă
torilor de autovehicule care le stră
bat mal multă moderație in dozarea 
vitezei, atenție sporită la trecerea 
pe lingă pietoni in timpul efectuă
rii unor manevre cu grad sporit de

RUTIER
Ia Inspectoratul General 

Direcția circulație
dificultate, la efectuarea virajelor, 
a depășirilor, la mersul in coloană 
și pe traseele mai dificile, cum sint 
succesiunile de pante și curbe fără 
vizibilitate, care trebuie parcurse in 
trepte inferioare de viteză pentru 
ca autovehiculele să poată fi stăpî- 
nite pe deplin, in orice împrejurare.

Popasuri necesare
Mai multe evenimente rutiere au 

avut la origine starea avansată de 
oboseală a conducătorilor auto. Unii 
dintre ei, chiar profesioniști, au par
curs etape prea lungi, fără opriri 
necesare odihnei și refacerii forțe
lor, urmările fiind producerea unor 
accidente grave. în localitatea Mln- 
tiul Gherlii, județul Cluj, conducă
torul unui autovehicul a adormit la 
volan și in urma răsturnării mași
nii a fost grav rănit. în apropierea 
localității Lipnița, județul Constanța, 
un alt automobilist a adormit la vo
lan. Mașina s-a izbit violent de un 
copac. Urmarea : o persoană și-a 
pierdut viața și alte două au fost 
rănite. Parcurgerea fără Întrerupere 
a unui număr mare de kilometri, 
începerea călătoriei Ia ore tîrzii, va
riațiile mari de temperatură și pre
siune atmosferică, ambianța și com
portarea pasagerilor, fumatul în 
timpul conducerii sint tot atltea 
cauze ce pot genera accidente pe 
fondul oboselii. De aceea, înainte de 
a porni la drum lung, automobiliștii 
trebuie să analizeze lucid toți fac
torii care concură la ajungerea cu 
bine la destinație.

în numeroase situații, agenții de 
circulație au fost nevoiți să opreas
că și să îndemne la odihnă pe acei 
conducători auto plecați la drum 
lung, de sute de kilometri, unii din
tre ei neoprindu-se nici după lăsa
rea întunericului, clnd In mod fi
resc organismul are nevoie de odih
nă. Este de reținut faptul că cel 
mai expuși accidentelor pe fondul 
oboselii sînt începătorii și automo- 
Jâiliștii de virstă înaintată ori sufe
rinzi de diferite afecțiuni medicale.



Acțiuni și luări de poziție 

pentru încetarea cursei înarmărilor
Făclia păcii străbate țările europene

GENEVA 19 (Agerpres). — Parti
cipări ții la. etapa europeană a „Mar
șului Păcii 1989“ au sosit la Gene
va. unde au înmînăt directorului ge
neral al Oficiului O.N.U., Jan Mar- 
tenson, făclia păcii cu care au stră- 
bătut 22 de țări europene. Ei au

fost salutați de primarul orașului 
Geneva.

Tradiționalul „Marș al Păcii 1989“ 
a inceput la 21 aprilie și se va in- 
cheia la 7 august la New York. 
Participa nții vor parcurge aproape 
50 000 kilometri, străbătînd toate cele' 
cinci continente ale Terrei.

1 300 de localități japoneze declarate zone libere 
de arme atomice

TOKIO 19 (Agerpres). — Sub de
viza „Pentru transformarea prefectu
rii Fukuoka intr-o zonă a păcii, lip
sită de arme nucleare", la Fukuo
ka, centrul administrativ al prefec
turii, a avut loc un miting al mi- 
litanților pentru pace. Participan- 
ții, reprezentind centrul administra
tiv al prefecturii și numeroase alte 
localități urbane și rurale, au cerut 
ca Fukuoka să obțină neîritirziat sta
tutul de prefectură liberă de arme 
nucleare, s-au pronunțat pentru li
chidarea tuturor arsenalelor nuclea
re. La miting au luat parte și locui

torii din Hiroshima și Nagasaki, care 
au chemat la luptă hotărită pentru 
a se preintimpina repetarea trage
diilor pe care le-au cunoscut cele 
două orașe, victime ale primelor 
bombardamente atomice.

în prefectura Fukuoka, 84 din cele 
97 de organe de autoconducere lo
cală au adoptat declarații de zone 
denuclearizate. în total, in Japonia 
aproape 1 300 de localități s-au de
clarat zone libere de arme nuclea
re. Pe teritoriul acestora trăiesc pes
te 73 milioane de japonezi, repre- 
zeijtînd 60 la sută din întreaga popu
lație a țării.

Opoziție față de construirea în S.U.A. a unei noi uzine 
de arme nucleare

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Un comitet special al Camerei Re
prezentanților a S.U.A. a votat îm
potriva proiectului de construire a 
unei noi uzine de arme nucleare, in 
cadrul căreia ar urma să se producă, 
cu ajutorul unei noi tehnologii pe 
bază de laser, plutoniu pentru fo
coasele nucleare — informează agen

ția A.D.N. Comitetului pentru forțele 
armate al Camerei Reprezentanților 
i s-a recomandat — de către comite
tul special — să nu aprobe fondu
rile destinate primei etape a con
strucției unei asemenea uzine, pro
gramată să înceapă luna aceasta, la 
Idaho Falls.

Reuniune internațională în problemele destinderii 
și colaborării

STOCKHOLM 19 (Agerpres). — în 
capitala Suediei s-au încheiat lucră
rile conferinței femeilor membre ale 
Internaționalei Socialiste. Pe agen
da reuniunii s-au aflat probleme 
privind necesitatea întăririi proce
sului de destindere și dezvoltare a 
colaborării și încrederii între state, 
de eliberare a omenirii de pericolul

unui război nuclear, de edificare a 
unei lumi a păcii, fără războaie.

Conferința a aprobat o serie de 
rezoluții in problemele discutate.

în ultima zi a lucrărilor au fost 
alese organele de conducere a or
ganizației. în funcția de președinte 
a fost realeasă Anita Gradin, minis
tru in guvernul social-democrat' din 
Suedia.

CA URMARE A PROTESTELOR OPINIEI PUBLICE VEST-GERMANE

Anularea manevrelor militare ,,Reforger“
BRUXELLES 19 (Agerpres). — Ca 

urmare a protestelor opiniei publice 
vest-germane, la sediul N.A.T.O. de 
la Bruxelles s-a anunțat că manevre
le Pactului Nord-Atlantic preconizate 
să se desfășoare în toamna acestui

an pe teritoriul R.F. Germania nu 
vor mai avea loc — informează a- 
genția T.A.S.S. La aceste manevre, 
denumite codificat „Reforger", ar fi 
urmat să participe peste 125 000 de 
militari, în cea mai mare parte ame
ricani.

Statele Unite acuzate de amestec în treburile 
interne ale Republicii Panama

CIUDAD DE PANAMA 19 (Ager
pres). — Președintele executiv al 
Republicii Panama, Manuel Solis 
Palma, a declarat că pacea și sta
bilitatea țării depind în mod deo
sebit de amestecul Statelor Unite, 
pe care le-a acuzat că intervin po
litic, economic și militar împotriva

statului panamez — transmite agen
ția Prensa Latina. Luind cuvintul in 
fața a 150 de reprezentanți parla
mentari din 13 țări latino-america- 
ne, reuniți la Ciudad de Panama, 
Solis Palma a calificat drept ilega
le manevrele militare pe care uni
tăți ale armatei S.U.A. le desfășoa
ră pe teritoriul panamez.

Apel la ocrotirea pădurilor
ROMA 19 (Agerpres). — La Roma 

s-a desfășurat o reuniune a Comi
siei europene pentru păduri a F.A.O. 
(Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură).

în cadrul discuțiilor s-a făcut apel 
la adoptarea de măsuri ferme im- 
potriva ploilor acide, vinovate de

distrugerea în proporție de 50 la sută 
a unor păduri din Europa centrală 
și nordică. în comunicatul dat pu
blicității la sfârșitul reuniunii s-a 
menționat, de asemenea, că distru
gerea unor păduri din sudul conti
nentului s-a datorat și incendiilor 
și eroziunii solului.

Intilnire a șefilor delegațiilor 
la negocierile sovieto-americane 

cu privire la armele nucleare și cosmice

in lânoarea unei ederințe internaționale de pace 
in Orientul Mijlociu
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GENEVA 19 (Agerpres). — La Ge
neva a avut loc o intilnire între șe
fii delegațiilor la negocierile sovie
to-americane cu privire la armele 
nucleare și cosmice — informează 
agenția T.A.S.S. înțelegerea vizind 
reluarea negocierilor — întrerupte în 
noiembrie anul trecut, ca urmare a

schimbării administrației de Ia 
Washington — a fost realizată în 
cadrul întîlnirii de la Moscova, din 
luna mai anul acesta, dintre Eduard 
Șevardnadze, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., și secretarul de 
stat al S.U.A., James Baker.

Avans al forțelor de stingă in alegerile pentru 
Parlamentul vest-european

BRUXELLES 19 (Agerpres). — Po
trivit datelor oficiale publicate in 
cele 12 țări membre ale Pieței co
mune, în care, joi și duminică; au 
avut foc alegeri pentru desemnarea 
celor 518 deputați în Parlamentul 
(vest-) european, organul consultativ 
al C.E.E., prezenta la urne a fost, 
în general, redusă, confirmînd lipsa 
de interes a alegătorilor. Astfel, din-

tr-un total de peste 242 milioane ale
gători, la urne s-au prezentat mai 
puțin de 142 milioane (58,5 la sută).

în ce privește rezultatele scrutinu
lui, se constată o consolidare a pozi
ției forțelor de stingă. Socialiștilor le 
revin 182 de locuri, comuniștilor 42, 
ecologiștilor 32. Democrat-creștinii, 
creștin-socialii, liberalii și conserva
torii au pierdut teren.

MAREA BRITANIE

Constituirea organizației
LONDRA 19 (Agerpres). — în 

Marea Britanie s-a constituit orga
nizația „Mișcarea socialistă", din care 
fac parte o serie de organizații de 
stingă, precum și reprezentanți ai 
ecologiștilor. Scopul organizației este 
de a propaga ideile socialiste in 
Marea Britanie, a declarat laburis
tul Tony Benn, unul dintre liderii

„Mișcarea socialistă"
ei. Pe plan extern, mișcarea va mi
lita pentru întărirea păcii în Eu
ropa prin lichidarea rachetelor nu
cleare, desființarea blocurilor mili
tare și reducerea bugetelor militare. 
Mișcarea se pronunță pentru inten
sificarea controlului statului asupra 
corporațiilor industriale și înlătura
rea oricăror forme de discriminare.

BONN 19 (Agerpres). — La Bonn 
au avut loc convorbiri intre minis
trul de externe al R.F.G., Hans-Die- 
trich Genscher, și omologul său is- 
raelian, Moshe Arens, in cursul că
rora au fost abordate aspecte ale 
situației din Orientul Mijlociu. Cu 
acest prilej, Hans-Dietrich Genscher 
s-a pronunțat în favoarea unei con
ferințe internaționale privind pacea 
în regiune, cu participarea tuturor 
părților implicate în conflict.

ABU DHABI 19 (Agerpres). — în 
capitala Emiratelor Arabe Unite s-au 
deschis lucrările celei de-a V-a Con
ferințe a Uniunii Parlamentare Ara
be. Participă reprezentanți ai parla
mentelor din 16 țări arabe. Timp de 
două zile, conferința va dezbate su
biecte de interes comun pentru țări
le arabe, în primul rînd situa
ția din Golf, problema pales
tiniană și sprijinirea revoltei popu
lare din teritoriile ocupate, convo
carea unei conferințe internaționa
le pentru pace în Orientul Mijlo
ciu, criza din Liban.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
La Departamentul de Stat al S.U.A.

au avut loc consultări americano— 
sovietice asupra Orientului Mijlociu, 
relatează agenția T.A.S.S. Reprezen
tanții ministerelor de externe din 
cele două țări au procedat la un 
schimb de păreri în legătură cu mo
dalitățile soluționării globale a cri
zei din regiune, fiind examinate, de 
asemenea, evoluțiile din Liban, sta
diul reglementării conflictului dintre 
Iran și Irak, probleme ale securității 
regionale — precizează agenția 
citată.

în Cisiordania și Gaza, ocupate de 
Israel, a continuat mișcarea de pro
test palestiniană. în timpul ciocni
rilor dintre manifestanții palesti
nieni și forțele israeliene de ocu
pație, care au avut loc in ultimele 
24 de ore. în diverse sectoare de pe 
Malul vestic al Iordanului, trei pa
lestinieni au fost uciși și alți 20 ră
niți. Au fost operate, de asemenea, 
arestări. Cele mai puternice inciden
te au avut loc la Nablus, Tulkarm, 
Qalkilia, Al-Khalil, informează a- 
genția T.A.S.S,

(Agerpres)

Schimbări în componenta guvernului 
cehoslovac

■ PRIMIRE. Erich Honecker, se- ■ 
[ cretar general al C.C. al P.S.U.G., I 

președintele Consiliului de Stat al 1 
IR.D. Germane, l-a primit pe Wal

ter Momper, primarul Berlinului I 
Occidental, care întreprinde o vizi- I 
tă oficială in R.D. Germană.

MODALITĂȚILE DE ADÎNCIRE I 
A RELAȚIILOR economice și co- ' 

I merciale dintre cele două state
germane au fost discutate în ca- I 
drul întrevederii de la Berlin din- I 
tre Giinter Mittag, vicepreședinte 

Ial Consiliului de Stat al R. D. Ger- I 
mane, și Hans-Peter Stihl, pre- 1 
ședințele Asociației camerelor I pentru industrie și comerț din ■
R. F. Germania.

SCRUTIN. Potrivit rezultatelor, 
I încă incomplete, victoria în alege- I 
I rile parlamentare desfășurate du- | 

minică în Grecia a revenit parti- 
Idului Noua Democrație (de opo- ■ 

ziție), condus de Constantin Mitso- I 
takis. După numărarea a circa 80 ' 
la sută din voturi, candidații Noii 

I Democrații au obținut 44,8 la sută, I 
I în timp ce actualului partid de I 

guvernămint. Mișcarea Socialistă 
1 Panelenă (Pasok), al premierului | 

Andreas Papandreu, l-au revenit 
circa 39 la sută. *

I

LUMEA CAPITALULUI

Șomerii permanent! -
„Șomerii de durată, clienții per- 

manenți ai birourilor de plasare a 
brațelor de muncă din R.F.G., n-au, 
practic, nici o șansă". Cu aceste cu
vinte își începe revista „DER 
SPIEGEL" un amplu studiu despre 
un fenomen din ce în ce mai 
simptomatic pentru piața muncii 
din această țară, ca șl din Occident, 
în general.

De cîțiva ani — scrie revista vest- 
germană — crește cu o regularitate 
alarmantă numărul acelor șomeri 
care trebuie să o scoată la capăt, 
vreme Îndelungată, fără o ocupație 
stabilă. Este categoria „celor 
uitați", după cum îi numește un ex
pert în problemele forței de mun
că din Bonn.
' ...Acest bărbat din Dortmund are 
29 de ani. „Muncă în loc de ajutor 
social", astfel este intitulat progra
mul mulțumită căruia a obținut 
locul de portar pe care II ocupă 
acum la un azil de bătrîni. în șfir- 
șlt. pentru prima oară în viață, în
cearcă satisfacția de a avea o ocu
pație stabilă. După absolvirea șco
lii, el a trăit din munci ocazionale 
și, timp de cinci-șase ani. din aju
torul social primit. Rapid, i s-au 
acumulat datorii în valoare de 30 000 
de mărci. Biroul brațelor de muncă 
l-a trimis să învețe meseria de su
dor, pe care a găsit-o „de-a dreptul 
grozavă", dar care nu i-a adus cu 
sine nici o angajare. Iar aceasta, 
deoarece în bazinul Ruhr există 
prea mulți sudori.

în fine, prin birbu! brațelor de 
muncă, el a obținut postul de la 
azil. Acolo este lăsat să repare țevi
le de apă și instalațiile sanitare. 
Totuși, este conștient că, peste un 
an, va trebui s-o ia din nou de la 
capăt. Va fi nevoit să cedeze locul 
altui șomer. Doar așteaptă atîția să 
le vină și lor rindul !

Am prezentat numai cîteva desti
ne de șomeri din sectorul carboni
fer Ruhr — scrie în continuare re
vista. Citeva dintre miile de șomeri 
care există în această regiune vest- 
germană : în general, oameni fără 
nici țin mijloc de subzistență, res
pinși la marginea societății și lăsați 
să rămînă acolo, respectiv, cei cu
prinși în statistici sub indicativul de 
„șomeri de durată". Persoane cu

studii superioare și muncitori neca
lificați, tineri de 17 ani care au pă
răsit școala, dar și persoane de 57 
de ani, în așteptarea pensionării — 
în total circa 16 milioane de oameni 
care, de la mijlocul anilor '70, au 
fost cel puțin o dată înscriși la ca
pitolul șomaj. Este întotdeauna greu 
să faci față unei asemenea situații, 
dar, în cele din urmă, pentru ma
joritatea acestor oameni, șomajul 
n-a constituit o problemă existen
țială. Aproape 70 la sută au găsit, 
după cîteva luni, un nou loc de 
muncă, așa că șomajul a rămas 
doar un episod din viața lor.

în ce-i privește pe ceilalți 30 la 
sută, perioada fără slujbă a durat 
mai mult — în majoritatea cazuri
lor, peste un an. Iar în eventualita
tea că au găsit de lucru, după o în
delungată așteptare, este deseori 
vorba de un serviciu temporar, une
ori de o muncă de numai 3—4 zile. 
Fazele fără ocupație plătită se ex
tind din ce în ce mai mult, acumu- 
lindu-se una după alta. în fine, 
pentru mii de persoane aceste faze 
se amplifică într-atît, îneît, în cele 
din urmă, această situație devine 
permanentă. Acești oameni alcătui- 
iesc „sîmburele dur" al armatei de 
șomeri.

Birourile brațelor de muncă șe 
declară neputincioase. De fapt, ele < 
și sînt neputincioase. Reprezentau- ■ 
ții acestora, se plinge Ursula Epge- 
len-Kefer, vicepreședintă adminis
trației din Niirnberg a respectivelor 
instituții, sint nevoiți să se limi
teze la „ajutoare pe termen scurt". 
în realitate, categoria șomerilor de 
durată beneficiază doar rareori de 
aceste facilități. ....... s

Proporția celor care, ani. țla-.ritid, ’ 
rămin fără slujbă sporește ingrijo- 'i 
rător. Mulți, printre care chiar oa
meni de 40 de ani, sint puși în si
tuația să renunțe la orice speranță 
pentru tot restul vieții. Un expert 
de la Bonn, din cadrul Ministeru
lui Muncii, referindu-se la șansele 
de viitor ale șomerilor de durată, a 
exclamat : „O generație pierdută, 
lăsată pradă uitării".

Acești oameni fac parte din acea 
treime a societății care este exclu
să de Ia prosperitate și care se sim
te dată la o parte de Ia toate deci-

DIN PRESA STRĂINĂ

Poziții ale „Platformei de unitate marxistă 
a P.M.S.U." față de unele probleme 

de actualitate ale R. P. Ungare
Un interviu publicat în ziarul „Magyar Hirlap“

Cotidianul „Magyar Hirlap" — organ al Guvernului din R.P. Ungară 
— a publicat un interviu cu Robert Ribanszki, unul din autorii progra
mului denumit „Platforma de unitate marxistă a P.M.S.U."-

Răspunzînd la o întrebare privind 
evenimentele din 1956, el a spus : 
„Am fost și sînt martor că eveni
mentele din 1956 au fost o contra
revoluție. Și știu de ce acum denu
mirea a fost transformată în revol
tă populară. Pentru că în această 
tară o pătură restrinsă — citeva 
sute sau cîteva mii de oameni — 
care atunci au fost, de fapt: înfrînți, 
n-au renunțat la ideea că ei au avut 
dreptate. Și întrucît calificativul de 
contrarevoluție este neplăcut, do
resc să scape de el".

„Consider că a fost pripit rapor
tul Comisiei istorice pentru că a 
supus criticii — cu intenții nedisi
mulate — calificarea revoltei, ceea 
ce întărește tendințele și acțiunile 
îndreptate spre schimbarea regimu
lui socialist. Prin aceasta s-a dat 
prima adevărată lovitură P.M.S.U.".

„Părerea mea este că o astfel de 
reevaluare a evenimentelor din '56 
slujește țeluri politice la zi, conți
ne ginduri și intenții ascunse. A 
fost nevoie să fie scoase toate pro
blemele acestea la suprafață ca să 
arate oamenilor «iată cine sînt co
muniștii». Să ne discrediteze. Acum 
se face atmosferă împotriva comu
niștilor, se ațiță ura și dorința de 
revanșă împotriva lor".

„Situația actuală a P.M.S.U. mă 
determină să întreprind ceva", a

precizat Ribanszki. „Muncitorii, oa
menii simpli au început să rămînă 
deoparte" — a spus el, menționînd 
că „este regretabilă ruptura între 
intelectuali și muncitori".

„Discursul de la Palatul sportu
rilor al secretarului general al 
partidului, Karoly Grosz — a spus 
el — mai părea încă liniștitor, deși 
ședința Biroului Politic din februa
rie — unde s-a anunțat că introdu
cerea sistemului pluripartit nu nu
mai că este sprijinită, ci și inițiată 
de P.M.S.U., ba, mai mult, că 
P.M.SiU. renunță la rolul conducă
tor — m-a pus rău pe ginduri".

„P.M.S.U. nu ar fi trebuit să ce
deze. Nu sint de părere că P.M.S.U., 
în cadrul sistemului monopartit, a 
comis atitea greșeli incit este pre
destinat să suporte funcționarea 
unei opoziții organizate. Pentru că 
în Ungaria nu va exista un sistem 
pluripartit, ci o mișcare antisocia- 
listă. anticomunistă bine organiza
tă. Obiectivul «Platformei de uni
tate marxistă» este să împiedice a- 
cest lucru. Nu prin forță — cum 
susțin acwersarii noștri —. ci cu 
sprijinul întregii mase a membrilor 
de partid. Noi dorim socialism, spre 
deosebire de ei. și spor că la vii
torul Congres al partidului această 
platformă va învinge", a adăugat 
Ribanszki.

„DER SPIEGEL"

o generație pierdută
ziile care se iau în această țară. 
„Cei cu o slujbă bine plătită nici 
nu-și pot imagina cum o ducem 
noi", spune un tinăr șomer din 
Essen.

Abia după succesele radicalilor de 
dreapta din Berlin (occidental — 
N.R.) și Hessen a fost adusă din 
nou în cîmpul vizual „treimea de 
la margine". în perspectiva alegeri
lor pentru Bundestag, de la finele 
anului viitor, cercurile politice de 
la Bonn vorbesc acum tot mai ade
sea despre cei aflați în căutarea 
unei locuințe și de șomerii perma
nent.

Referindu-se la posibilitatea ca 
guvernul de la Bonn .să elaboreze 
un program special în vederea creă
rii de noi locuri de muncă, revista 
scrie : Avind in vedere mijloacele 
disponibile, abia dacă se va putea 
întreprinde ceva atît în domeniul 
construcției de locuințe, cit și pe 
piața muncii. Acțiunile preconizate 
în pripă sînt mai mult de domeniul 
spectacolului politic. „Praf în ochii 
oamenilor" — recunoaște un func
ționar de la Ministerul Muncii.

De fapt, cu cîtva timp în urmă, 
guvernul federal a redus din buge
tul său destinat pieței muncii o 
sumă cu mult mai mare decit banii 
suplimentari avuți acum în vedere. 
Este limpede că Bonnul s-a resem
nat cu faptul că șomajul constituie 
o stare „normală". De șase ani, de
partamentul federal al muncii din 
Niirnberg. înregistrează invariabil o 
medie anuală cuprinsă între 2.2 si 
2,3 milioane de șomeri. în nici un 
alt domeniu nu s-a marcat un atît 
de evident eșec ca. in politica ocu
pării forței de muncă. „Pe deplin 
sigur", a susținut Helmut Kohl, 
la începutul anului 1983, „a-
cum vom putea stopa și reduce 
la minimum șomajul". „Situația de 
pe piața muncii se îmbunătățește" 
— a anunțat, periodic, în următorii 
ani, oficiul federal de presă, afir
mație neîntemeiată, deoarece, in 
realitate, situația nu s-a ameliorat, 
în prezent, se poale caâla peicirca 
120 000 de noi locuri de muncă,.dacă 
producția și prestările de servicii 
vor putea înregistra, în continuare, 
un ritm anual de efeștere de 2—3 la 
sută. Numărul este însă insuficient,

deoarece masa celor aflați în cău
tare de lucru sporește cel puțin tot 
în aceeași proporție. Friedrich 
Buttler, directorul Institutului de 
cercetări asupra pieței muncii, afir
mă : „Cu certitudine, pînă in pri
ma jumătate a anilor ’90, actuala 
pondere a șomajului nu va putea fi 
redusă". Prin urmare, pentru anii 
viitori, dacă nu intervine nimic 
nou. este foarte probabil că totul 
va rămine așa cum este și în pre
zent.

„S-a creat un fenomen de obiș
nuință față de șomaj", afirma o 
altă persoană oficială, „o tocire 

’emoțională atit in rindul autorită
ților, cit și al cetățenilor cu veni
turi sigure". Refuzul compasiunii 
este o vină de care mulți se scuză, 
invocînd argumentul că șomerii, ei 
înșiși, se fac vinovați de soarta pe 
care o au. Aparent, există sufi
ciente justificări care să pledeze 
pentru, împărțirea culpabilității. Nu 
se lamentează oare unii patroni că 
nu pot găsi pe nimeni pentru unele 
locuri vacante ? Nu se caută oare 
mereu vinzătoare, ucenici pentru 
sectorul de construcții, personal 
auxiliar pentru hoteluri și restau
rante ?

Fapt este că unele munci sînt atît 
de prost plătite îneît este mai con
venabil să rămîi șomer. La Mun- 
chen se caută șoferi de ambulanță 
și vinzătoare. Venitul lunar oferit 
se situează insă sub minimul nece
sar pentru întreținerea unei familii 
în această metropolă, unde cel pu
țin jumătate din ciștigul net este 
absorbit de chirie. Firește că există 
și chiulangii, indivizi care au de
prins obiceiul de a se complace în 
plasa ajutorului social. Institutul 
pentru demoscopie din Allensbach 
apreciază că, în 1986, proporția „șo
merilor voluntari" era de cel mult 
20 la sută. Aceasta nu schimbă însă 
cu nimic starea de lucruri funda
mentală, și anume că, de ani în șir, 
cererea de locuri de muncă este 
mai mare decît oferta. în zadar 

■; cară după ei cercetătorii din dome- 
• niul pieței muncii și consilierii so

ciali dosare voluminoase cu dări 
de seamă și rapoarte care demon
strează că. intr-adevăr, există un 
deficit de trei milioane de locuri de

PRAG A 19 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția C.T.K., la 
19 iunie, președintele R.S. Ceho
slovace, Gustav Ilusak, a revocat pe 
Bohumil Urban, pnm-vicepreședinte 
al guvernului, din funcția de pre
ședinte al Comisiei de Stat a Pla
nificării, pe Pavel Hrivnak din 
funcția de prim-vicepreședinte al 
guvernului și președinte al Comi
siei de Stat pentru Dezvoltarea Teh- 
nico-Științifică și pentru Investiții, 
pe Ivan Knotek din funcția de vi
cepreședinte al guvernului, pe Ka
rel Julis din funcția de vicepre
ședinte al guvernului și ministru al 
metalurgiei, construcției de ma
șini și electrotehnicii, pe Jaromir 
Zak din funcția de ministru secre
tar de stat, membru al guvernu
lui, președinte al Direcției Federale 
pentru Prețuri.

în aceeași zi, președintele Gustav

Husak l-a numit pe Matej Lucan 
în funcția de prim-vicepreședinte al 
guvernului, pe Pavel Hrivnak în 
funcția de vicepreședinte al guver
nului, pe Jaromir Zak în funcția de 
vicepreședinte al guvernului și pre
ședinte al Comisiei de Stat a Pla
nificării, pe Karel Julis în funcția 
de vicepreședinte al guvernului și 
președinte al Comisiei de Stat pen
tru Dezvoltarea Tehnico-Științifică 
și pentru Investiții, pe Ladislav 
Vodracek în funcția de vicepreședin
te al guvernului, căruia i-a încredin
țat -și conducerea Ministerului Fe
deral al Metalurgiei, Construcției 
de Mașini și Electrotehnicii, pe Al
lred Sebek în funcția de ministru 
secretar de stat, membru al guver
nului, președinte al Direcției Fede
rale pentru Prețuri.

Noii membri ai guvernului au de
pus în aceeași zi jurămîntul.
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COMITETUL PREGĂTITOR al 
celui de-al XIII-lea Festival mon
dial al tineretului și studenților de 
la Phenian a dat publicității o de
clarație in care se arată că, deși 
pînă la deschiderea acestei impor
tanțe manifestări nu au mai rămas 
decit citeva zile, participarea stu
denților sud-coreeni nu a fost asi
gurată încă. Organizatorii preci
zează că lasă poarta deschisă pen
tru ca tinerii și studenții din Co
reea de Sud să poată veni oricînd 
la Phenian, scop în care s-a hotărît 
simplificarea formalităților de par
ticipare a acestora.
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Sesiunea Adunării Naționale a R.S. Vietnam
HANOI 19 (Agerpres). — La Hanoi 

a început sesiunea Adunării Națio
nale a R.S. Vietnam. Sint prezenți 
secretarul general al C.C. al P.C. 
din Vietnam, Nguyen Van Linh, pre
ședintele Consiliului de Stat. Vo Chl 
Cong, alți membri ai conducerii de 
partid și de stat.

A fost prezentat raportul Consi
liului de Miniștri privind realizarea 
obiectivelor de dezvoltare economi
că și socială a țării în primele șase 
luni ale anului, informează agenția 
V.N.A.

Noi lupte în Afganistan
KABUL 19 (Agerpres). — în ulti

mele 24 de ore, formațiunile opoziției 
afgane înarmate au bombardat din nou 
cu rachete și cu obuze de artilerie 
centrele orașelor Jalalabad, Gerat și 
Host, unde s-au înregistrat, noi vic

time în rîndurile populației civile. 
Unități ale armatei guvernamentale 
au dat lovituri de răspuns asupra 
detașamentelor opoziției, provocin- 
du-le pierderi în oameni, arme și 
muniție.

Dejucarea unei tentative 
de lovitură de stat în Sudan

KHARTUM 19 (Agerpres). — Co
mandamentul generai al forțelor ar
mate ale Sudanului a anunțat, in
tr-o declarație dată publicității la 
Khartum, că a fost dejucată o ten
tativă de lovitură de stat inițiată de

un grup de ofițeri și civili, avind 
ca scop înlăturarea actualului gu
vern sudanez. Toți participanții la 
tentativă au fost arestați — rela
tează agenția K.U.N.A. Situația in 
capitala țării este calmă.

Imagine de la un oficiu al brațelor de muncă. Pentru multe dintre 
persoanele aflate în așteptarea unei slujbe nu există nici o speranță

muncă. Nimeni nu vrea să le dea 
citire. Se trăiește mai ușor cu idei 
preconcepute aducătoare de liniște.

Cel mai afectați sînt tocmai acei 
700 000 de oameni care, de un an 
sau mai mult, trebuie să-și ducă 
traiul fărâ a avea venituri din mun
că. Inițial, majoritatea lor poate 
avea încă o existență materială cit 
de cît acceptabilă, mulțumită aju
torului de șomaj și economiilor per
sonale. Cu timpul însă, situația eco
nomică a acestor persoane devine 
tot mai precară. La începutul va
cantei nedorite, circa trei pătrimi 
dintre cei afectați au dreptul la aju
torul de șomaj. în medie, acesta re
prezintă circa jumătate din cîști- 
gul net realizat înainte. Ajutorul 
de șomaj este însă temporar. Ac
tualmente, dintre toți șomerii înre
gistrați oficial primesc ajutor de 
șomaj numai 37 la sută.

Pe lingă lipsa de bani, intervine 
și discreditarea socială. Șomajul, 
mai ales cel de durată, reprezintă 
un cusur văzut cu ochi răi. De a- 
ceea, pentru mulți devine esențial 
să .nu fie categorisiți c.a șomeri sau 
rude de șomeri. Fie că se află în- 
tr-o comunitate, la rude sau după 
cumpărături, „fațada" trebuie să fie 
corespunzătoare. Numai că acest 
lucru este cu atît mai anevoios cu 
cit se prelungește mai mult situația 
de șomaj. „Ce te faci atunci cînd 
jacheta s-a uzat, dar nu mai ai

bani pentru una nouă 7 Nu te mai 
dai jos din pat" — spune un tînăr 
de 24 de ani din Duisburg. Un me
canic din Mannheim, în virstă de 
40 de ani, relatează : „La început, 
am fost foarte încrezător". El a tri
mis peste 100 de cereri de serviciu, 
dar a primit numai răspunsuri ne
gative. „Te simți impins la mar
gine de tot, cind iți dai seama că 
nimeni nu are nevoie de tine. Nu 
mai ești om. Totul este lipsit de 
sens".

Majoritatea marginalizaților nu 
se revoltă însă. Cei afectați se „a- 
comodează" cu noua situație, se re
semnează, renunță la orice ambiție. 
La oficiile de plasare a forței de 
muncă sint deîndată recunoscuți șo
merii permanenți, cei fără nici o 
șansă : tinerii care au întrerupt 
școala, vîrstnicii, cej care au un ni
vel de calificare scăzut. în această 
categorie intră însă și cadre didac
tice. arhitecți, care, după vîrsta de 
45 de ani, nu mai găsesc nici măcar 
un loc de desenator tehnic.

Pretutindeni și-au făcut apariția 
centre de ajutorare a șomerilor, în
ființate cu ajutorul bisericilor, al 
municipalităților. Numai că produ
sul cel mai deficitar la capitolul 
„oferte" este tocmai locul de mun
că. Iar acest lucru îl știu prea bine 
atît cei asistați, cît și cei care-i 
asistă..." — conchide „Der Spiegel".
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CONVORBIRI INDO—PAKIS
TANEZE. S. K. Singh, secretar 
pentru afacerile externe al Indiei, 
a efectuat o vizită la Islamabad, 
unde a conferit cu omologul său 
pakistanez Humayun Khan. Oaspe
tele indian a declarat că în ca
drul convorbirilor cele două părți 
au convenit asupra necesității a- 
sigurării păcii in regiunea Asiei de 
sud. Au fost, totodată, abordate as
pecte ale relațiilor bilaterale.

CONSULTĂRI. La Lusaka a avut 
loc o intilnire intre o delegație a 
Congresului Național African, con
dusă de Oliver Tambo, și un grup 
de cadre didactice din universită
țile sud-africane, a anunțat, în ca
pitala Zambiei, Pallo Jordan, pur
tător de cuvînt al C.N.A. Purtăto
rul de cuvînt a relevat dorința or
ganizației de a se consulta cu toa
te păturile sociale din Republica 
Sud-Africană, arătînd că C.N.A. a 
mai avut anterior înțîlniri cu re
prezentanți ai unor forțe democra
tice din R.S.A., inclusiv 
dul minorității albe.

din rin-

Aires a
P.C. din

PLENARA. La Buenos 
avut loc plenara C.C. al ___
Argentina, care a analizat sarci
nile partidului în perspectiva vii
torului transfer al puterii supreme 
în stat din luna iulie, cînd Carlos 
Menem va prelua funcția de pre
ședinte al țării. A luat cuvintul 
Patricio Echegaray, secretar gene
ral al P.C. din Argentina, care a 
chemat forțele de stingă să mili
teze pentru instaurarea in țară a 
echității sociale și a cerut elibe
rarea din închisoare a reprezen
tanților partidului comunist și ai 
altor organizații de stingă.

ALEGERILE PREZIDENȚIALE 
din Iran și referendumul asupra 
amendamentelor la Constituția ță- 

la 28. iulie, și 
cum s-a sta-

rii vor fi organizate 
nu la 28 august, așa 
bilit inițial.

ÎNCETA EX-FRANȚA NU VA ____
PERIENȚELE NUCLEARE. în po
fida puternicelor proteste ale ță
rilor din sudul Pacificului. Franța 
nu va abandona programul său de 
experiențe nucleare pe 
Mururoa. Primul-ministru, Michel 
Rocard, intr-un interviu acordat te
leviziunii australiene, a declarat că 
țara sa nu intenționează să re
nunțe la acest program.

atolul

CONFERINȚA. La Charleston 
(statul Carolina de Sud) se desfă
șoară lucrările Conferinței anuale 
a primarilor orașelor din Statele 
Unite, la care sînt reprezentate 
peste 200 de municipalități. Parti
cipanții dezbat în principal proble
me referitoare la deficitul cronic 
bugetar al municipalităților ame
ricane, creșterea criminalității și 
a consumului de stupefiante, cri
za din sistemul de transporturi și 
construcția de locuințe, modalită
țile de soluționare a acestor pro
bleme.

FURTUNA GEOMAGNETICA. în 
noaptea de sîmbătă spre duminică, 
deasupra globului pămintesc s-a 
înregistrat o furtună geomagnetică 
ce a provocat perturbări în siste
mele de telecomunicații și radar, 
în aprovizionarea cu energie elec
trică și în funcționarea aparatelor 
de navigație. Totodată, locuitorii 
din regiunile centrale ale Europei 
au avut posibilitatea să vadă auro
ra boreală. Experți ai Institutului 
Geologic din Edimburgh relevă că 
Soarele a intrat intr-o fază de 
creștere a activității electromagne
tice și că din această cauză ase
menea furtuni vor fi frecvente !n 
următorii doi ani.

INCENDIU. După 17 ore de luptă 
cu focul, pompierii au reușit să 
stingă luni dimineața un puternic 
incendiu care a cuprins mai multe 
unități productive ale Centralei 
industriale „Vef" din Riga. Incen
diul a distrus complet baza de în
treținere a utilajelor, o secție a 
fabricii de radioreceptoare și eta
jul superior al clădirii administra
tive. Nu s-au înregistrat Victime. 
Pagubele materiale sînt evaluate la 
aproximativ 5 milioane ruble.

O TiNARA FEMEIE camerune- 
ză a dat naștere, fără asistență sa
nitară de specialitate, la cinci ge
meni in greutate între 1,2 și 2,2 
kg. Starea sănătății nou-născuților 
și a mamei este bună.
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