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Vibrante expresii ale angajamentului 

solemn al celei mai tinere generații 

de a munci și învăța pentru a contribui 

la măreața operă de dezvoltare a României

FIERBINTE OMAGIU PARTIDULUI, SECRETARULUI SĂU GENERAI, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

Spectacolul omagial de la stadionul „23 August", 

impresionantă manifestare a devotamentului și recunoștinței

față de partid și popor a copiilor și tinerilor patriei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena Ceaușescu au asistat, vineri 
după-amiază, pe stadionul „23 August** din Capitală, la spec
tacolul festiv consacrat aniversării a 40 de ani de la înfiin
țarea Organizației Pionierilor, sărbătoririi „Zilei Pionierilor** 
și încheierii anului școlar.

Caldul Mesaj adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pionierilor, șoimi
lor patriei, tuturor copiilor tării cu 
prilejul acestor evenimente și pre
zenta la spectacolul festiv au pus 
în evidentă, în modul cel mai preg
nant, în întreaga ei lumină și sem
nificație, grija părintească pe care 
partidul și secretarul său general, 
societatea noastră socialistă o poar
tă celor mai tinere vlăstare, pregă
tirii și educării lor. pentru a deveni 
vrednici și demni cetățeni ai Româ
niei socialiste. Zecile de mii de 
participant la spectacol și. prin ei, 
toti copiii și tinerii tării și-au în
dreptat, în acest moment sărbăto
resc, gîndurile și simțămintele de 
dragoste curată și fierbinte către to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, multumindu-le, îm
preună cu educatorii și părinții lor, 
pentru condițiile minunate de viată 
și de învățătură ce le-au fost create.

Aceste simțăminte. Izvorite din 
inimi tinere. înflăcărate,' și-au 
găsit expresie în primirea en
tuziastă făcută, la sosire, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu. De-a lungul fru
moasei alei ce duce spre intrarea 
principală a stadionului se formase 
un adevărat culoar viu. alcătuit din 
numeroși pionieri și șoimi ai pa
triei, tineri și tinere. Stăpîniti de 
emoție, ei au oferit, cu afecțiune, 
buchete de flori, și-au manifestat, 
prin cîntec și vers, prin sugestive 
dansuri tematice, interpretate cu 
vioiciune și gratie, bucuria de 
a se reintilni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, prieteni și îndru
mători apropiați ai copiilor, ai tine
rei generații a tării.

în semn de profund respect, tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu le-au fost în-

mînate diploma de onoare, insigna 
și placheta jubiliară ale Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, 
instituite cu prilejul aniversării or
ganizației, precum și un album 
omagial.

La apariția în tribuna oficială a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, din piep
turile zecilor de mii de copii și ti
neri prezenți pe marele stadion au 
izbucnit puternice urale și ovații. în 
această revărsare de entuziasm tine
resc, vreme îndelungată s-a aplaudat 
și s-a scandat „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu — România ocrotesc 
copilăria", „Ceaușescu — tinerii !“, 
„Ceaușescu — pace !“.

în tribuna oficială au luat loc, de 
asemenea, membri și membri su- 
pleanti ai Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Co
mitetului Central al partidului.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești, activiști de partid și de stat, 
oameni de știință, artă și cultură, 
muncitori din mari întreprinderi in
dustriale bucureștene, pionieri, șoimi 
ai patriei, tineri și tinere, elevi și 
studenți.

Marea arenă în straie de sărbătoa
re a fost luată în stăpînire de parti- 
cipanții la realizarea spectacolului —•

tineri muncitori, țărani, intelectuali, 
studenti, elevi, pionieri și șoimi ai 
patriei — exprimînd strinsa unitate 
a tinerei generații în jurul partidu
lui, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

în centrul terenului — transformat 
In această zi într-o. scenă imensă —, 
un careu format din pionieri era În
cadrat de grupuri de tineri purtind 
stemele tării și partidului.

In acordurile solemne ale Imnu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a fost lnăltat pe catarg 
drapelul patriei.

Au răsunat, în Inalturi, versuri 
rostite cu patos, ce adună în vibra
ția lor sentimentele de aleasă dra
goste ale pionierilor și șoimilor pa
triei fată de popor și partid, față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. față de 
tovarășa Elena Ceaușescu, pentru 
minunatele condiții de muncă și în
vățătură, de formare și afirmare 
multilaterală ce sînt asigurate ti
nerei generații.

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Tovarășă Elena Ceaușescu,
Vă mulfumim pentru aleasa grijă 
Cu care ne-ocrotifi copilăria
Să creștem fericiți

și-n pace să trăim 
In patria iubită, România.

(Continuare in pag. a IlI-a)

MESAJUL 
adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România 

pionierilor și șoimilor patriei, tuturor copiilor țării, întregului tineret cu' prilejul 
împlinirii a 40 de ani de la înființarea Organizației Pionierilor din 

Republica Socialistă România, al „Zilei Pionierilor" și al incbeierii anului școlar
Dragi pionieri,
Dragi copii și tineri ai României socialiste,

Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la înființarea 
Organizației Pionierilor, al „Zilei Pionierilor" și al 
încheierii anului școlar 1988-1989, doresc să adresez 
pionierilor și șoimilor patriei, tuturor copiilor și între
gului tineret din țara noastră un călduros salut re
voluționar, împreună cu cele mai bune urări.

Aniversarea Organizației Pionierilor are loc într-un 
an cu evenimente deosebit de importante în viața 
poporului român — cea de-a 45-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 1944 și cel de-al 
XlV-lea Congres al Partidului Comunist Român. 
Pentru întreaga noastră națiune, aceste evenimente 
constituie un minunat prilej de a evoca lupta înde
lungată a poporului român pentru făurirea unei vieți 
libere, independente și demne, de a evidenția stră
lucitele succese obținute pe calea înfăptuirii mărețe
lor idealuri ale socialismului pe pămintui patriei, sub 
conducerea gloriosului nostru partid comunist.

In anii construcției socialiste, îndeosebi după Con
gresul al IX-lea al partidului — care a inaugurat o 
perioadă de profunde transformări revoluționare In 
toate domeniile - poporul nostru a obținut realizări 
de seamă în făurirea societății socialiste, în dezvol
tarea industriei, agriculturii, in creșterea avuției na
ționale, în dezvoltarea tuturor orașelor și comune
lor patriei. O puternică dezvoltare au cunoscut știin
ța, învățămîntul, cultura, întreaga viață social-cultu- 
rală a țării. A fost generalizat învățămîntul de 10 
ani, urmind ca din 1990 să se generalizeze și invă- 
țămîntul liceal, de 12 ani. Au sporit, an de an, 
cheltuielile social-culturale, au fost majorate retribu

țiile și pensiile, au crescut alocațiile pentru copii, a 
crescut, în general, nivelul de trai, material și 
spiritual, al întregului popor.

In cadrul politicii sale profund umaniste, care por
nește de la principiul construirii socialismului cu 
poporul și pentru popor, punînd mai presus de orice 
omul, asigurarea drepturilor sale fundamentale — 
dreptul la muncă, la sănătate și locuință, la invă- 
țămînt, educație și cultură, la o viață demnă și fe
ricită - partidul și statul nostru acordă o atenție de
osebită tinerei generații — viitorul națiunii noastre 
socialiste. De luminoasele perspective ce se deschid 
in fața întregii noastre națiuni beneficiați în primul 
rînd voi, copiii și tineretul țării, cărora partidul și 
statul nostru vă asigură toate condițiile spre a în
văța și a vă forma ca demni și devotați cetățeni al 
României socialiste, ca făuritori de nădejde ai socia
lismului și comunismului pe pămintui patriei noastre.

Aveți astăzi, dragi pionieri și șoimi ai patriei, con
diții pe care nu le-au avut și nu le puteau avea 
niciodată copiii țării în trecut, în vechea orînduire, 
bazată pe asuprire și exploatare I Folosiți din plin 
minunatele condiții ce vă sînt puse la dispoziție 
spre a învăța, a învăța și iar a învăța I Insușiți-vă 
cele mgi noi cuceriri ale științei și cunoașterii, din 
toate domeniile de activitate, pregătiți-vă spre a fi 
cit mai folositori societății, avînd permanent In față 
exemplul clasei noastre muncitoare, al țărănimii șl 
intelectualității, care — într-o strînsă unitate, sub 
conducerea partidului nostru comunist - înfăptuiesc 
neabătut programele de ridicare a patriei noastre pe 
noi trepte de progres și civilizație I

Organizația Pionierilor, acționînd în cadrul demo
crației muncitorești-revoluționare din patria noastră,
(Continuare in pag. a Il-a)

NICOLAE CEAUȘESCU

SCRISOAREA
adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România

Organizației Pionierilor din Republica Socialistă România, „Zilei Pionierilor(I

și încheierii anului școlar
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Cu inimile vibrind de fierbinte și nețărmurită 

dragoste, de aleasă stimă și profund respect, parti- 
cipanții la adunarea jubiliară consacrată împlinirii a 
40 de ani de la înființarea Organizației Pionierilor, 
„Zilei Pionierilor" și încheierii anului școlar, vă 
adresează dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, In numele milioanelor de 
pionieri și șoimi ai patriei, al tuturor copiilor țării 
și al cadrelor didactice, cele mai calde și respectuoase 
mulțumiri pentru mesajul luminos pe care ni l-ați 
adresat, care constituie pentru organizația noastră, 
pentru fiecare purtător al cravatei roșii cu tricolor un 
strălucit și mobilizator program de muncă și acțiune, 
de angajare revoluționară în Îndeplinirea la cote

calitative tot mai Înalte a sarcinilor și răspunderilor 
ce ne revin in amplul proces de edificare a noii 
societăți pe pămintui scumpei noastre patrii.

în aceste momente de însuflețitor entuziasm pa
triotic, gîndurile și sentimentele noastre de fierbinte 
dragoste și recunoștință, de adincă admirație se 
îndreaptă spre dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru modul eroic, exem
plar, in care de peste 55 de ani serviți cauza parti
dului nostru comunist și a poporului român, pentru 
strălucita dumneavoastră activitate revoluționară pe 
care, cu înalt patriotism, și înțelepciune, o desfășurați

PARTICIPANȚII LA ADUNAREA JUBILIARA 
A ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR
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pionierilor și șoimilor patriei, tuturor copiilor țării, întregului tineret cu prilejul 
împlinirii a 40 de ani de la înființarea Organizației Pionierilor din

Republica Socialistă România, al „Zilei Pionierilor11 și al încheierii anului școlar
(Urmare din pag. I)
ca membră a Frontului Democrației și Unității 
Socialiste - sub conducerea și îndrumarea parti
dului - își aduce, prin întreaga ei activitate, o 
contribuție de seamă la instruirea, educarea și 
mobilizarea tinerei generații la înfăptuirea Pro
gramului partidului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de asigurare a 
condițiilor trecerii, în perspectivă, la făurirea 
comunismului.

Pentru bunele rezultate obținute, adresez, cu 
acest prilej jubiliar, Organizației Pionierilor, tu
turor copiilor țării, întregului tineret cele mai 
calde felicitări, împreună cu urarea de a obține 
noi și tot mai importante succese în îndeplinirea 
nobilelor obiective ce le revin în cadrul politicii 
generale a partidului și statului nostru de dez
voltare economico-socială- a României, de înain
tare fermă a țării pe drumul socialismului și co
munismului. ,

Perspective minunate stau în fața voastră, 
dragi copii și tineri I Programele partidului pen
tru viitorul cincinal, 1991—1995, ca și pentru în
treaga perioadă pină în anul 2000 și în primul 
deceniu al mileniului trei prevăd continuarea 
dezvoltării puternice, armonioase a forțelor de 
producție, a întregii activități economice și so
ciale, realizarea unui profund salt calitativ în 
toate domeniile de activitate. In anii 2000 — ani 
in care vă veți afla în deplinătatea capacității 
voastre creatoare — România va deveni o pu
ternică forță a științei, invățămîntului și culturii, 
o țară cu un înalt nivel de cultură și civilizație 
al întregului popor.

Pornind de la sarcinile ce revin tuturor orga
nizațiilor de masă și obștești în înfăptuirea Pro
gramului partidului de construcție socialistă, Or
ganizația Pionierilor este chemată ca, împreună 
cu școala și familia, cu celelalte organizații de 
tineret, să sădească irt conștiința copiilor cele 
mai nobile idealuri patriotice, revoluționare, 
dragostea și respectul față de patria socialistă, 
de poporul nostru și de Partidul Comunist Ro
mân — conducătorul încercat al întregii națiuni 

să cultive în rîndul tuturor pionierilor și șoi
milor patriei, al tuturor copiilor spiritul de abne
gație și hotărîre de a înfăptui în cele mai bune 
condiții programele de dezvoltare a țării noas
tre, de a se afirma în orice împrejurare ca ade- 
vărați patrioți și revoluționari, ca fii credincioși 
ai României socialiste.

Să dezvoltăm puternic, în rîndul generațiilor 
tinere, respectul față de avuția întregii națiuni, 
față de proprietatea socialistă, de stat și coope

ratistă — temelia sigură a creșterii bunăstării 
materiale și spirituale a tuturor cetățenilor I

Să punem la baza educației generale a co
piilor și tinerilor principiile eticii și echității so
cialiste, ale unei noi atitudini în muncă, în so
cietate, în comportarea de zi cu zi !

Trăind în epoca noii revoluții tehnico-științi- 
fice, copiii, tineretul patriei noastre trebuie să 
se formeze, să muncească și să gîndească în lu
mina concepției celei mai înaintate despre lume 
și viață — materialismul dialectic și istoric -, 
să-și formeze temeinice convingeri materialist- 
științifice, să combată cu fermitate șovinismul și 
naționalismul, misticismul, obscurantismul, toate 
manifestările negative care îl înjosesc pe om și 
împiedică afirmarea plenară a personalității 
umane.

Organizația Pionierilor, a Șoimilor Patriei, 
școala, toți cei ce se ocupă de educația copiilor 
și tinerilor sînt chemați să cultive în rîndul pio
nierilor, al tuturor elevilor și tinerilor capacita
tea de a aprecia marile realizări obținute în pa
tria noastră în anii socialismului, să formeze și 
să educe un tineret nou, temeinic pregătit, cu 
înaltă responsabilitate socială, cu respect pen
tru lege, pentru ordine și disciplină — tineri 
dăruiți pe deplin cauzei socialismului și comu
nismului, care să ducă cu cinste mai departe 
făclia luptei revoluționare, minunatele realizări 
de azi ale poporului român.

Dragi pionieri,
Dragi copii și tineri ai României 

socialiste
Pentru ca voi, tinerii și copiii patriei, să vă 

puteți realiza cutezătoarele aspirații de împli
nire și progres, pentru ca întregul nostru popor 
să-și poată consacra plenar forțele înfăptuirii 
programelor de înflorire a patriei, partidul și 
statul nostru promovează activ o politică inter
națională de pace, colaborare și înțelegere cu 
toate națiunile lumii. România acționează cu 
toată fermitatea pentru înlăturarea pericolului 
de război, pentru oprirea cursei înarmărilor - 
în primul rînd pentru eliminarea armelor nu
cleare și chimice -, pentru ca toate popoarele, 
toți copiii să trăiască fără teama că vor fi vic
timele unui război nimicitor. Țara noastră acțio
nează hotărît pentru eliminarea forței și ame
nințării cu forța din viața internațională, pentru 
soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a 
tuturor problemelor litigioase dintre state. In 
această epocă, în care omenirea este confrun
tată cu numeroase probleme politice, economi

ce și sociale, care afectează grav prezentul și 
viitorul popoarelor - în mod deosebit al gene
rațiilor tinere —, cînd, în multe țări, milioane de 
copii și tineri nu au adăpost, caută zadarnic un 
loc de muncă, suferă și mor de foame, sint mă- • 
cinați de sărăcie, de boli și mizerie. România 
acționează ferm și consecvent pentru lichidarea 
subdezvoltării și a inegalităților sociale, pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

Astăzi, mai mult ca oricînd, se impune ca or
ganizațiile de copii și tineret, copiii lumii, pă
rinții lor să se ridice cu toată hotărîrea la lupta 
pentru apărarea păcii și securității tuturor po
poarelor, se ceară șefilor de state, guvernelor 
să renunțe la modernizarea armelor nucleare și 
să treacă la lichidarea acestora, să acționeze 
în mod ferm în direcția făuririi unei lumi fără 
arme și'fără războaie, a unei lumi a păcii, in
dependenței și afirmării libere a tuturor națiuni
lor. Nu există îndatorire mai nobilă pentru toți 
cei ce iubesc viața, iubesc copiii — viitorul ome
nirii - decît de a se angaja ferm că vor face 
totul pentru pace, pentru dezarmare, pentru a 
asigura popoarelor o viață liberă și demnă, de 
progres și bunăstare — un viitor fericit I

Acționînd în spiritul politicii partidului și sta
tului nostru. Organizația Pionierilor este che
mată să militeze activ pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare cu organizațiile 
similare de copii și tineret din toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire socială, cu or
ganizațiile internaționale de copii, pentru in
staurarea trainică în lumea unui climat de pace 
și colaborare, în care toate națiunile — și în 
primul rînd tineretul — să-și poată făuri liber 
destinele, potrivit propriei voințe, făta nici un 
amestec din afară.

Cu aceste gindurî, vă urez, dragi pionieri șl 
șoimi ai patriei, - cu ocazia celei de-a 40-a 
aniversări a înființării Organizației Pionierilor, a 
sărbătoririi „Zilei Pionierilor" și a încheierii anu
lui școlar — vouă, întregului tineret multe și în
semnate succese în muncă și la învățătură, să 
vă bucurați de o copilărie fericită !

Adresez Organizației Pionierilor urarea de a 
obține noi și importante realizări în cinstea ce
lei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și a celui de-al XlV-lea Congres 
al Partidului Comunist Român I Adresez, totoda
tă, părinților, profesorilor și educatorilor voștri 
urarea de noi și noi realizări în activitatea lor 
consacrată creșterii tinerei generații, progresu
lui și înfloririi patriei I

Multă sănătate și fericire tuturor I

SCRISOAREA
adresată tovarășului Nicolae Ceausescu
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secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România

de participant» la adunarea jubiliară dedicată împlinirii a 40 de ani de la înființarea
Organizației Pionierilor din Republica Socialistă România, „Zilei Pionierilor11
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în fruntea partidului și statului, pentru atenția 
părintească și grija neasemuită cu care ne 
ocrotiți copilăria și ne făuriți viitorul luminos, 
asigurindu-ne cele mai bune condiții de viață, 
muncă și învățătură, de educare, formare și 
afirmare multilaterală.

Exprimăm, totodată, cu deosebit respect, aleasă 
dragoste și nemărginită recunoștință, un 
fierbinte omagiu tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și 
savant de largă recunoaștere internațională, 
care aduce o contribuție de cea mai mare în
semnătate la elaborarea și înfăptuirea întregii 
politici a partidului și statului nostru și prin a 
cărei prodigioasă activitate știința, învățămîntul 
și cultura, puse in slujba edificării noii societăți 
în patria noastră, a afirmării multilaterale a 
personalității tuturor fiilor țării, cunosc o în
florire fără precedent.

Desfășurîndu-se în atmosfera de Înaltă an
gajare patriotică în care întregul nostru popor, 
strîns unit în jurul partidului, al dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, întîmpină prin noi 
realizări marile evenimente ale acestui an, 
adunarea noastră constituie pentru tinerele 
vlăstare ale patriei un minunat prilej de a da 
glas, cu adîncă emoție și recunoștință, bucuriei 
de a fi copii ai României socialiste — țară 
liberă, suverană și demnă între națiunile lumii — 
în epoca sa de aur. „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
de a crește și a ne forma în acești ani în care 
destinele națiunii noastre socialiste sînt magis
tral conduse de dumneavoastră, marele Erou 
între eroii neamului, patriot înflăcărat, făuritor 
de istorie, ctitorul fără egal al României socia
liste moderne.

Apropiata împlinire a 24 de ani de la isto
ricul Congres al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, care, prin voința unanimă a în
tregii națiuni, v-a ales in fruntea partidului și 
a țării, ne oferă nouă, purtătorilor cravatei 
roșii cu tricolor, un nou și emoționant prilej 
de a evoca și omagia cu respect, cu vibrantă

și încheierii anului școlar
mindrie patriotică și vie recunoștință, eroica șl 
luminoasa dumneavoastră viață și activitate 
revoluționară, înalta înțelepciune șl geniala 
clarviziune cu care conduceți națiunea noastră 
socialistă, ce-și făurește noul destin comunist, 
afirmîndu-se liberă în rîndul popoarelor lumii, 
prin muncă și demnitate, prin efort creator.

Vă mulțumim din inimă, mult.iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru tot ceea ce 
ati făcut și faceți, cu neasemuită dăruire, înalt 
umanism și exemplar patriotism, pentru înăl
țarea României și creșterea bunăstării poporului 
— țelul suprem al pilduitoarei dumneavoastră 
vieți și activități —, pentru triumful păcii și 
progresului în întreaga lume.

Avînd mereu viu în minte și inimă exemplul 
minunat al marelui bărbat prin a cărui prodi
gioasă activitate se înscriu noi și mărețe izbinzl 
în cartea împlinirilor socialiste, pentru noi, 
copiii țării, nu există datorie mai înaltă decit 
aceea de a vă urma neabătut sfaturile înțelepte, 
de părinte, pe care ni le adresați permanent, 
de a ne angaja cu hotărîre, elan și cutezanță 
în înfăptuirea nobilelor idealuri ale partidului 
și toporului nostru, a cauzei socialismului și 
comunismului.

Cu prilejul „Zilei Pionierilor", în anul celei 
de-a 40-a aniversări a organizației noastre, vă 
rugăm să ne permiteți să vă raportăm, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar general, că, 
acționînd sub conducerea și îndrumarea nemij
locită a organelor și organizațiilor de partid, în 
colaborare cu școala, Uniunea Tineretului Co
munist și ceilalți factori educativi, Organizația 
Pionierilor și-a sporit contribuția la creșterea și 
formarea tuturor copiilor țării în spirit comu
nist, patriotic, revoluționar, al dragostei și res
pectului față de muncă și făuritorii bunurilor 
materiale și spirituale, al mîndriei patriotice față 
de trecutul glorios al poporului, al clasei mun
citoare, al partidului nostru comunist, față de 
mărețele realizări obținute în anii socialismului 
și, cu deosebire, in perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, 
perioadă pe care întreaga noastră națiune o nu
mește, cu profund respect, dragoste și recunoș

tință, Epoca de aur a României socialiste — 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Acum, la încheierea anului școlar, putem ra
porta cu mindrie că, mobilizați de prețioasele 
dumneavoastră îndemnuri, am obținut rezultate 
bune la învățătură și disciplină, în activitatea 
practică și acțiunile de muncă patriotică, dove
dind prin fapte dragostea și atașamentul față de 
patrie, partid și popor, față de cauza socialis
mului și comunismului.

Noi, copiii României socialiste, știm și sîntem 
mindri că toate înfăptuirile noastre, toate succe
sele obținute în munca de educare și formare 
comunistă a celor mai tinere vlăstare ale patriei 
se datoresc îndrumării nemijlocite, grijii și aten
ției deosebite pe care ni le acordați permanent, 
cu dragoste și Încredere în noi, pentru a ne 
forma ca tineri revoluționari, ca cetățeni de 
nădejde ai patriei, demni urmași ai comuniștilor.

în aceste momente de aleasă sărbătoare 
a copilăriei noastre fericite ne angajăm 
solemn în fața partidului, a dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, a mult stimatei to
varășe Elena Ceaușescu, să învățăm și să mun
cim cu dăruire și pasiune, să ne pregătim te
meinic, multilateral pentru muncă și viață, să 
nu precupețim nici un efort pentru a fi la înăl
țimea glorioasei epoci pe care o trăiește Româ
nia socialistă, întîmpinînd cu noi realizări Con
gresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român 
și împlinirea a 45 de ani de la victoria revolu
ției de eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă de la 23 August 1944.

Exprimind sentimentele de fierbinte iubire și 
recunoștință ale milioanelor de copii ai țării — 
pionieri și șoimi ai patriei —, ale cadrelor care 
ne îndrumă activitatea, vă rugăm, cu deosebit 
respect, să primiți, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, urarea noastră 
fierbinte, pornită din adîncul inimilor, de multă 
sănătate și putere de muncă, de ani mulți și 
fericiți pentru a conduce scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă România, liberă, indepen
dentă și demnă, spre noi culmi de progres și 
civilizație, spre viitorul ei de aur — comu
nismul.

Adunarea jubiliara cu prilejul împlinirii 
a 40 de ani de la înființarea 

Organizației Pionierilor, „Zilei 
Pionierilor" și încheierii anului școlar

Palatul Pionierilor și Șoimilor Pa
triei, bijuterie de marmură și sticlă 
înălțată in inima Capitalei și ofe
rită în dar copiilor țării la ini
țiativa secretarului general al parti
dului. președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a cunoscut 
din nou clipe de sărbătoare. împli
nirea a 40 de ani de la crearea Or
ganizației Pionierilor. „Ziua Pionie
rilor" și încheierea anului școlar au 
fost marcate aici, vineri dimineață, 
printr-o entuziastă manifestare. Re
prezentanții tinerei generații aflați 
la virsta cravatei roșii cu tricolor 
au venit în număr mare la aceas
tă festivitate pionierească și, alături 
de ei. dascălii lor, instructorii, pă
rinții și frații mai mari.

Au participat tovarășii Emil Bobu, 
Constantin Olteanu, Barbu Petrescu, 
Suzana Gâdea, Ana Mureșan, loan 
Toma, Ion Teoreanu, ministrul edu
cației și învățămîntului.

Exuberanta adunare s-a desfășu
rat sub semnul de puternică emo
ție, de trăire patriotică, al ideilor 
cuprinse in Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, adresat pionierilor și șoi
milor patriei, tuturor copiilor țării, 
întregului tineret al României so
cialiste.

Mesajul conducătorului partidului 
și statului a fost prezentat în fața 
participanților la adunarea jubilia
ră de tovarășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R,

Cu neslăbită atenție, cu deplină 
aprobare și înflăcărată recunoștință 
au primit cei prezenți călduroasele 
aprecieri și vibrantele îndemnuri ale 
secretarului general al partidului, de 
„Ziua Pionierilor", devenită astfel 
sărbătoarea tinereții, a școlii, a țării 
întregi.

Aplauze și urale puternice au în
soțit gindurile de părinte adresate 
tinerelor vlăstare ale țării, numele 
partidului și al secretarului său ge
neral fiind rostite îndelung într-o 
firească îngemănare. S-a scandat în 
repetate rînduri cu fierbinte dra
goste și profund respect „Ceaușescu
— P.C.R.!", „Ceaușescu șl poporul !“, 
„Ceaușescu — pionierii!", „Ceaușescu
— tinerii !“, „Ceaușescu, România — 
ocrotesc copilăria !“, „Ceaușescu — 
pace !“.

Acestor ginduri și sentimente de 
nețărmurită dragoste și fierbinte re
cunoștință, de profund devotament 
față de patrie și partid, față de 
conducătorul partidului și statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de 
tovarășa Elena Ceaușescu le-a dat 
expresii în cuvintul său tovarășa 
Poliana Cristescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, 
care a spus :

Vă rog să-mi permiteți ca, în a- 
ceste momente de sărbătoare a 
copilăriei fericite din patria noastră, 
să exprim, în numele pionierilor și 
șoimilor patriei, al tuturor copiilor 
României socialiste și al cadrelor 
care le îndrumă activitatea, cele mai 
fierbinți mulțumiri și vibranta noas
tră recunoștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, pentru luminosul mesaj pe 
care ni l-a adresat astăzi — expre
sie vie a grijii și atenției deosebite 
pe care ilustrul nostru conducător 
le acordă tinerei generații din patria 
noastră, creșterii și educării tuturor 
copiilor și tinerilor în spirit comu
nist, patriotic, revoluționar.

Pentru tinerele vlăstare ale țării, 
pentru cadrele didactice, indicațiile, 
orientările și îndemnurile cuprinse 
în mesaj se constituie într-un va
loros și mobilizator program de 
muncă și acțiune revoluționară, de 
angajare plenară în îndeplinirea Ia 
un nivel calitativ tot' mai înalt a 
sarcinilor de mare răspundere ce ne 
revin în amplul proces de formare 
a omului nou al societății noastre, 
multilateral pregătit din punct de 
vedere profesional și politico-ideo
logic, capabil să contribuie cu toate 
forțele la edificarea noii societăți pe 
pămîntul scumpei noastre patrii.

Aducem, și cu acest prilej, un cald 
omagiu, sentimentele de fierbinte 
dragoste, stimă și prețuire ale celor 
mai tinere vlăstare tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre, marele Erou 
între eroii neamului, pentru strălu
cita activitate pe care o desfășoară, 
cu înțelepciune, înalt patriotism re
voluționar și genială clarviziune ști
ințifică, în fruntea partidului și 
statului nostru, pentru fericirea și 
bunăstarea întregului nostru popor, 
pentru progresul necontenit al 
României, pentru pace, înțelegere și 
colaborare între popoarele lumii.

Sentimente de aleasă dragoste, 
stimă, profund respect și recunoș
tință adresăm tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, emi
nent om politic și savant de largă 
recunoaștere internațională, pentru 
prodigioasa activitate desfășurată cu 
înaltă competență și dăruire patrio
tică în vederea înfăptuirii politicii 
partidului și statului nostru, pentru 
contribuția remarcabilă adusă la dez
voltarea științei, învățămîntului și 
culturii românești. Ia formarea omu
lui nou, temeinic și multilateral pre
gătit.

Născuți, crescuți și educați în anii 
de mărețe împliniri ai Epocii de aur 
a României socialiste — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", purtătorii crava
tei roșii cu tricolor, toți copiii țării

aduc. In acest moment de emoțio
nantă semnificație din viața și acti
vitatea organizației lor, un fierbinte 
omagiu și nețărmurita lor gratitu
dine iubiților noștri conducători, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, pentru 
exemplara activitate revoluționară 
desfășurată, cu neasemuit patrio
tism și dăruire comunistă, în slujba 
împlinirii celor mai nobile aspirații 
și idealuri ale poporului român.

Evocînd cei 40 de ani de activitate 
ai Organizației Pionierilor, rezulta
tele obținute în munca de educare 
și formare comunistă patriotică, re
voluționară a tinerelor vlăstare ale 
țării, putem afirma cu îndreptățită 
mindrie că toate realizările noastre 
sînt nemijlocit legate de con
tribuția hotărîtoare a secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la funda
mentarea, orientarea și îndrumarea 
activității Organizației Pionierilor, 
la transformarea acesteia într-o ade
vărată școală de educație comunistă 
a celei mai tinere generații a patriei.

Este o realitate grăitoare, plină de 
adinei sensuri prezența permanentă 
a conducătorului iubit al partidului 
și statului nostru în mijlocul po
porului, al oamenilor muncii din 
toate domeniile de activitate. Și, de 
fiecare dată, in acest amplu și viu 
dialog cu cetățenii patriei este cu
prinsă și tînăra generație, ale cărei 
aspirații, visuri, fapte și realizări se 
situează printre preocupările perma
nente ale celui mai iubit și apropiat 
prieten, îndrumător și părinte al 
copiilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Tezele și orientările secretarului 
general al partidului, vibrantele sale 
îndemnuri adresate tinerelor vlăsta
re de a Învăța și munci, de a-și de
dica elanul, cutezanța și dorința de 
cunoaștere — proprii vîrstei tinere 
— formării lor ca oameni de nă
dejde ai societății, gata să preia și 
să ducă mai departe ștafeta muncii 
și creației pentru țară, s-au consti
tuit și se constituie în clare și mo
bilizatoare programe de muncă re
voluționară pentru Organizația Pio
nierilor. care acționează continuu 
pentru a-și spori contribuția la edu
carea, pregătirea și formarea multi
laterală, în spirit comunist, patrio
tic, revoluționar a tinerei generații.

în viziunea originală și de amplă 
perspectivă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, un rol primordial 
în acest proces complex revine în
vățămîntului de toate gradele, legării 
sale organice de viață, de produc
ție, de știință și cercetare. în acest 
domeniu beneficiem de înalta grijă 
și preocupare a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
președintele Consiliului Național al 
Științei și învățămîntului, prin a 
cărei prodigioasă activitate școala 
românească, știința și cultura se 
afirmă tot mai mult ca factori fun
damentali ai făuririi noii societăți 
în România, ai înaintării patriei spre 
comunism.

Epoca de aur a României, a subli
niat în continuare vorbitoarea, repre
zintă și pentru tinăra generație, 
pentru Organizația Pionierilor o eta
pă superioară în conceperea și des
fășurarea întregii activități, caracte
rizată prin creșterea rolului, atri
buțiilor și cadrului democratic de 
participare la viața socială a țării, la 
munca eroică a întregului popor de 
edificare a societății socialiste și co
muniste. Este perioada în care pen
tru toți copiii țării au fost create 
cele mal bune condiții de viață, 
muncă și învățătură, de afirmare 
multilaterală : noi școli, creșe, gră
dinițe, ateliere și laboratoare, tabere 
și colonii, noi spații social-culturale, 
posibilități nelimitate de punere în 
valoare a dorinței de cunoaștere, a 
cutezanței pionierești.

Cu nețărmurita mindrie de a trăi 
în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
cu încrederea nestrămutată în viito
rul comunist al României, ne an
gajăm solemn în fața partidului, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu să facem totul 
pentru a fl la Înălțimea încrederii 
acordate, să nu precupețim nici un 
efort pentru înfăptuirea tuturor 
sarcinilor ce ne revin, Întîmpinînd 
cu noi realizări marile evenimente 
ale acestui an, participind cu hotă- 
rire și elan la dezvoltarea și înflo
rirea continuă a României socialiste, 
la ridicarea ei pe noi culmi de 
progres și civilizație.

în continuare, luind cuvintul, pio
niera Ioana Dinică a spus : Nici o 
generație tînără de pină acum nu a 
beneficiat de asemenea condiții ex
cepționale de viață, muncă, învăță
tură și recreare, de formare și afir
mare multilaterală, pe care le avem 
asigurate noi, copiii Epocii de aur a 
României socialiste. Iată de ce 
aveqj înalta Îndatorire de a răspun
de acestor condiții — așa cum ne cere 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
luminosul și mobilizatorul mesaj pe 
care ni l-a adresat astăzi — invă- 
țind și muncind, însușindu-ne cele 
mai noi cunoștințe în toate dome
niile de activitate, pregătindu-ne te
meinic pentru a fi cit mai folositori 
țării. în tot, ceea ce facem, gîndim și 
năzuim, noi, copiii patriei, avem 
drept suprem exemplu pilduitoarea 
viață și activitate revoluționară a to
varășului Nicolae Ceaușescu. înalta 
sa abnegație și dăruire comunistă.

în aceste momente jubiliare, noi, 
copiii României socialiste, ne anga
jăm solemn in fața partidului, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu să le urmăm în

totdeauna sfaturile și îndemnurile 
părintești, pătrunse de înaltă înțe
lepciune, grijă și dragoste, să fim, 
așa cum ne învață, harnici și cu
tezători, cinstiți și demni, să creș
tem și să ne formăm la școala mun
cii și a dragostei de țară, să fim gata 
oricînd de ’a răspunde prin fapte 
cprințelor puse în fața noastră de 
epoca pe care o trăim.

A luat cuvintul tovarășul Ion 
Teoreanu. ministrul educației și în
vățămîntului.

Școala românească, a spus vorbito
rul,, este astăzi instituția socială care, 
împreună cu organizațiile de copii 
și tineret, înfăptuiește politica parti
dului și statului nostru de educare șl 
formare multilaterală a generației 
viitorului, de îmbogățire a minții, de 
modelare a caracterelor și de for
mare cetățenească, revoluționară, pa
triotică a tinerei generații ; ea este 
pîrghia de bază pentru propulsarea 
în mase a științei și culturii.

Aniversarea organizației revolu
ționare a copiilor din țara noastră 
prilejuiește exprimarea, și in acest 
cadru, a sentimentelor de dragoste 
și aleasă prețuire față de contribu
ția determinantă a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și 
fundamentarea pe baze profund 
științifice, in deplină concordanță cu 
interesele și cerințele obiective ale 
societății noastre, a strategiei dezvol
tării generale a țării, a edificării 
unei Românii puternice, suverane și 
prospere.

Dăm glas sentimentelor de aleasă 
stimă și prețuire față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, ilustru om politic și sa
vant de largă recunoaștere interna
țională, militant revoluționar și par
ticipant activ la înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și sta
tului nostru, la dezvoltarea științei, 
învățămintului și culturii românești, 
pentru atenția statornică pe care o 
acordă asigurării celor mai bune 
condiții de muncă, viață și învățătu
ră tinerei generații, educării sale in 
spiritul înaltelor valori ale societății 
noastre socialiste.

Printr-o frumoasă, bogată șl înde
lungată tradiție, în fiecare an se 
sărbătoresc încheierea anului de ln- 
vățămînt și „Ziua învățătorului", 
prilej de ..bilanț și de omagiere a 
activității pline de dăruire și price
pere a slujitorilor școlii de toate 
gradele, învestiți de partid și de so
cietate cu nobila misiune de a for
ma oameni, de a pregăti, împreună 
cu familia, cu organizațiile revolu
ționare de copil și tineret, sindicale 
și de femei, cu ceilalți factori edu
cativi, tinerele vlăstare pentru mun
că și viață, de a răspîndi, neîncetat 
și pretutindeni în rîndul maselor, co
morile științei și culturii, tezaurul de 
gîndire și creație al umanității.

în aceste momente de amplă șl 
înălțătoare efervescență politică, pa
triotică și revoluționară, în numele 
cadrelor didactice și al copiilor și 
tinerilor aflați pe băncile școlilor de 
toate gradele, ne angajăm solemn ca, 
strîns uniți în jurul partidului, al 
celui mai iubit și stimat fiu al po
porului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, urmînd străluci
tul său exemplu de comunist neîn
fricat, vibrantele sale chemări și în
demnuri adresate tinerei generații, 
școlii și slujitorilor ei, cuprinse în 
emoționantul Mesaj adresat cu pri
lejul aniversării a 40 de ani de la în
ființarea Organizației Pionierilor, 
„Zilei Pionierilor" și încheierii anu
lui de invățămînt 1988—1989, să facem 
totul, neprecupețind nici un efort, 
pentru transpunerea neabătută in 
viață a programelor de dezvoltare 
economico-socială a țării, a științei 
și învățămîntului, pentru înălțarea 
continuă pe culmile civilizației so
cialiste șl comuniste a scumpei noas
tre patrii, Republica Socialistă 
România.

într-o atmosferă lnsuflețitoa- 
re, de puternic entuziasm, partici- 
panții la adunarea jubiliară au 
adresat o scrisoare tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România. In cuvinte alese sînt 
exprimate sentimentele de nețărmu
rită dragoste și profundă recunoș
tință față de partid și secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
față de tovarășa Elena Ceaușescu, 
pentru minunatele condiții de învă
țătură și recreare asigurate, dorința 
nestrămutată a tuturor copiilor pa
triei de a se pregăti temeinic pentru 
a deveni constructorii de nădejde ai 
societății socialiste și comuniste in 
România.

Participanții la adunare au asistat, 
în continuare, la un reușit spectacol 
cultural-artistic intitulat „Sintem co
piii Epocii de Aur", la care și-au dat 
concursul formații artistice ale pio
nierilor și șoimilor patriei laureate 
ale Festivalului național „Cintarea 
României".

★
La Palatul Pionierilor și Șoimilor 

Patriei este deschisă o expoziție care, 
prin intermediul documentului foto
grafic, prezintă multiplele preocu
pări ale organizației de-a lungul ce
lor patru decenii de existență și în
deosebi în anii de mărețe înfăptuiri 
ai „Epocii Nicolae Ceaușescu". Un 
spațiu larg este acordat în expoziție 
activităților pracțice, prezentării 
unora dintre cele mai reușite lucrări 
realizate în cadrul cercurilor teh- 
nico-aplicatlve pionierești.
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FIERBINTE OMAGIU PARTIDI I ll. SECRETARULUI SĂU GENERAlT" 
TOVARĂȘUI NICOLAE CEAUȘESCU, TOVARĂȘEI ElENA CEAUȘESCU

IMPRESIONANTĂ MANIFESTARE A DEVOTAMENTULUI ȘI RECUNOȘTINȚEI 

FAȚĂ DE PARTID ȘI POPOR A COPIILOR ȘI TINERILOR PATRIEI

(Urmare din pag. I)
45 de ani pe drum de glorii 
Din augustul eroic se-mplinesc ', 
Congresul XIV, către noi victorii 
Purta-va tricolorul românesc.

Spre viitor pornim ptonierește 
Să înflorim prin munca noastră glia 
Ne luminează drumul inainte 
Partidul, Ceaușescu, România.
Sus, pe catarg, drapelul tricolor 
Cuprinde țara-n raza lui fierbinte. 
Partidul ne e far spre viitor, 
Și-l vom urma uniți:

„Tot inainte !".

Reliefînd neegalata mindrie de a fi 
pionieri in anii de mărețe împliniri 
de după Congresul al IX-lea al 
partidului, versurile ilustrează sen
timentele copiilor patriei acum, la 
ceas sărbătoresc.

Un cuprinzător și sugestiv tablou 
alegoric, simbolizind complexitatea 
muncii și străduința elevilor pentru 
însușirea temeinică a cunoștințelor în 
școală, pentru a crește în spiritul dra
gostei față de patria noastră, a fost 
subliniat de versuri punînd în lumină 
Însemnătatea formării lor ca demni 
constructori ai socialismului și comu
nismului.

Destoinici fii ai Epocii de aur, 
Noi, pionierii, marele indemn 
De-a învăța il împlinim solemn. 
Pentru a fi ai țării harnici fauri.

De la acei ce-nalță către soare 
Cetăți industriale, blocuri noi, 
Noi învățăm cum să muncim mai 

bine
Spre-a deveni ai muncii bravi eroi.

Spre comunism ni-i drumul îndrăzneț 
Și-nvățătura, munca ni-s tnindria 
Nimic n-avem pe lume mai de preț 
Decit Partidul, Ceausescu, România.

Au urmat momentele în care pio
nierii au înfățișat la sărbătoarea lor, 
într-o suită de imagini, dinamice și 
sugestive, bilanțul succeselor la în
vățătură, al celor obținute în amfi
teatrele muncii. Ele au fost sublinia

te de numeroase tablouri — reali
zate din plăcuțe multicolore la tri
buna a doua a stadionului, ca pe un 
uriaș ecran — reprezentind gama 
largă a activităților pionierești, parti
ciparea la concursuri pe obiecte și 
olimpiade, precum șl de inscrisurile- 
angajament : „învățăm — muncim — 
învățăm" și „Tot inainte !“.

Sub genericul „Ne e copilăria fe
ricită prin grija gloriosului partid", 
o amplă succesiune de momente 
coregrafice, cintece și dansuri a evi
dențiat satisfacția profundă a celei 
mai tinere generații a țării față de 
condițiile de viață, de învățătură și 
de recreare din România de azi.

In patria de vise ți de soare, 
Purtind in inimi calde bucurii, 
Noi împletim cununi de nestemate 
In jocurile noastre de copii.

Ne e copilăria fericită 
Sub.sori de impliniri și frumuseți. 
Pe drumuri de vacanță însorită 
Poți cartea țării cu nesaț s-o-nveți.

Au urmat alte și alte grupaje de 
versuri, inspirat relief liric în întin
derea minunatelor frumuseți ale pa
triei, a locurilor de odihnă și recreare 
pentru copiii țării, în vreme ce pe 
eeranul-fundal de la tribuna a doua 
era conturată imaginea Palatului 
pionierilor și șoimilor patriei, minu
natul dar oferit de conducerea parti
dului și statului, ctitorie a Epocii 
Nicolae Ceaușescu. S-au desfășurat 
tablouri ilustrînd exuberanța și in
ventivitatea, pasiunea pentru frumos 
și optimismul proprii tinerei ge
nerații.

Marele stadion a fost Inun
dat de grupuri de pionieri a căror 
evoluție sugera prezența masivă a 
purtătorilor cravatelor roșii cu trico
lor în activitatea de creație tehnico- 
științifică, de afirmare a noului, des
fășurată în cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României". O succe
siune dinamică de momente sportive 
era menită să sugereze participarea 
entuziastă a pionierilor la competi
țiile specifice vîrstei din cadrul 
„Daciadei".

A venit rîndul tinerilor — munci
tori, țărani, studenți — născuți și 
formați în anii care au urmat istori
cului Congres al IX-lea al partidu
lui. Prezența lor în scenă a prilejuit 
sublinierea mindriei de a trăi în 
această perioadă de înnoiri fără 
egal, care le-a asigurat dreptul și 
înalta îndatorire de a participa la în
treaga viață politică, economică și 
socială a țării, la edificarea unei pa
trii a muncii, libertății și indepen
denței.

Printr-o suită de tablouri de o 
mare forță evocatoare au fost subli
niate tradițiile de muncă patriotică 
ale tineretului, prezența sa activă pe 
toate șantierele obiectivelor de im
portanță națională realizate în 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" — Trans- 
făgărășanul, Porțile de Fier, me
troul bucureștean, Canalul Dunăre — 
Marea Neagră și Poarta Albă — Mi- 
dia-Năvodari —, mindria și bucuria 
tinerilor României socialiste de a trăi 
și munci într-o țară liberă, dem
nă și suverană.

Partidului și țării dăm onorul 
Recunoștința azi ne-o exprimăm 
Și-n inimă cu dragoste purtăm 
Partidul, Ceaușescu, Tricolorul.

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Tovarășă Elena Ceaușescu, 
Ne ocrotiți in dimineața vieții 
In timpul țării, revoluționar, 
Floarea cinstirii și-a recunoștinței 
Noi vă rugăm să o primiți in dar.

Vă mulțumim că-n ani de măreție 
Intiiul gind se-ndreaptă spre copii, 
Să aibă pace, cărți și bucurie, 
Și zborul larg spre anii 2000.
Cu tinerețea noastră în anii

primăverii 
Ai Epocii de aur muncim și învățăm 
Noi, uteciștii, șoimii, pionierii 
Ani mulți și fericiți noi vă urăm.

Această secvență a spectacolului, a 
cărei frumusețe a fost subliniată de 
cîntecul „Noi vă iubim", a culminat 
cu momentul în care întregul sta

dion s-a transformat într-un Imens 
covor floral.

Aspirațiile poporului român, ale ti
nerei generații de a trăi în pace, în
țelegere și colaborare cu toate po
poarele lumii au fost reliefate de un 
inspirat moment literar-muzical-co- 
regrafic, intitulat grăitor „România 
— Ceaușescu — Pace".

Erau exprimate, prin mijloace spe
cifice, mindria față de faptul că din 
țara noastră, prin cuvîntul șl fapta 
celui mai de seamă fiu al națiunii ro
mâne, președintele Nicolae Ceaușescu, 
s-a îndreptat și se îndreaptă spre 
lume chemarea la pace, la rațiune, 
Ia edificarea unei lumi a prieteniei și 
conlucrării, ferită de amenințarea ar
melor nucleare, a războiului.
E Nicolae Ceaușescu 
Suprem simbol de pace. 
Prin care România 
Un nobil țel își face
De-a se rosti de-a pururi. 
Solemn, al păcii grai 
Pe-acest tărîm de glorii, 
Pe mioritic plai.

Atmosfera sărbătorească a spec
tacolului a fost întregită de nota de 
cuceritoare veselie și optimism 
conferită de momentul folcloric — 
mărturie a frumuseții și originalității 
cînteoului, dansului și portului popu
lar din diferite zone ale țării — 
susținut de ansambluri laureate ale 
Festivalului național „Cîntarea Româ
niei".

Desfășurat sub semnificativul ge
neric „Omagiu, dragoste nemărginită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu", fi
nalul spectacolului, adunînd laolaltă, 
ca intr-un unic șuvoi, gindurile și 
sentimentele tuturor celor prezenți 
pe stadion și în tribune, a reliefat 
aleasa prețuire și înalta considera
ție cu care tineretul patriei noastre, 
asemenea întregului popor, il încon
joară pe conducătorul iubit și sti
mat al partidului și al țării.

Pe un fond muzical cu sonorități 
solemne, sărbătorești, în vreme ce pe 
eeranul-fundal au apărut drapelul și 
stema Partidului Comunist Român, 
participanții la realizarea spectacolu
lui au dat glas legămîntului tinerei ge
nerații a patriei de a-și Spori contri
buția la înfăptuirea mărețelor pro

grame de dezvoltare multilaterală a 
țârii, angajamentului ferm de a în- 
timpin'a cu realizări tot mai mari a 
45-a aniversare a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascis’.i 
și antiimperialistă și cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului.
Partidul, Ceaușescu și Poporul 
Ne-nvață demn in viață să urcăm 
Suprem imbold spre comunism

purtăm 
Partidul, Ceaușescu, Tricolorul
Ne sint lumina, dragostea, mindria 
Partidul, Ceaușescu, România.

Spectacolul omagial s-a încheiat 
într-o atmosferă entuziastă, de pu
ternică angajare patriotică. S-a in
tonat cunoscutul cîntec revoluționar 
„Poporul — Ceaușescu — România". 
Din mii și mii de piepturi au răsunat 
însuflețite urale și ovații. Cei pre
zenți au scandat urări la adresa 
partidului și a secretarului său gene
ral, a eroicului popor român și a 
patriei noastre socialiste.

în această ambianță emoționantă, 
subliniată de puternice aplauze și 
aclamații, grupuri de pionieri și 
șoimi ai patriei, tineri și tinere 
au urcat la tribuna oficială, au 
înconjurat cu nețărmurită dragoste 
și profundă stimă pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, oferindu-le, în semn de 
aleasă recunoștință, frumoase buchete 
de flori.

Cu aceleași vibrante sentimente 
de dragoste, stimă și prețuire au 
fost înconjurați tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu la ieșirea de pe stadion. 
Aici, mii de copii și tineri, alături 
de care se aflau părinții lor, pre
cum și oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile Capitalei, au 
aclamat și ovaționat din nou, înde
lung, au oferit buchete de flori, au 
fluturat eșarfe roșii și tricolore.

Pionieri șl șoimi ai patriei, fete 
și băieți, au invitat, cu drag, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu să se 
prindă într-o mare horă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au străbă
tut apoi, pe jos, aleea centrală, flan
cată de copii și tineri, de numeroși 
locuitori ai Capitalei, răspunzi 
cu prietenie gesturilor lor emoț 
nante, pline de căldură.

Prin toată desfășurarea sa. Impre
sionanta manifestare de la stadionul 
„23 August", care a dat o deose
bită strălucire aniversării a 40 de 
ani de la crearea Organizației Pio
nierilor, sărbătoririi „Zilei Pionieri
lor" și încheierii anului școlar, a 
relevat cu putere faptul că. în de
plină unitate de gind și faptă co
munistă cu întregul popor, tînăra 
generație a țării este hotărîtă să ur
meze neabătut și cu credință parti
dul, pe iubitul său conducător, să-șl 
consacre energiile și forțele crea
toare înfăptuirii aspirațiilor națiunii 
noastre, edificării socialismului și 
comunismului pe pămîntul scump al 
patriei.

★
Spectacolul a fost organizat de 

Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor, cu sprijinul Comitetului 
Municipal București al Partidului 
Comunist Român, Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist. Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor din 
România, Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, 
Ministerului Educației și învățămin- 
tului, Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, Ministeru
lui /Apărării Naționale, Radiotelevi- 
ziunii Române.

Scenariul este semnat de Nicolae 
Dragoș, iar regia spectacolului de 
Cornel Todea.

1
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALIST^

In obiectiv — creșterea 
vitezei la seceriș. Pe măsu* 
ră ce se restrînge aria ploilor, 
lucrările de pe ogoarele județu
lui Arad se reiau sub semnul 
urgenței. De altfel, creșterea ritmu
lui, a vitezelor zilnice de lucru con
stituie principala preocupare a spe
cialiștilor din unități. Și cind facem 
această afirmație avem în vedere și 
eforturile care se depun aici pentru 
pregătirea terenului și semănatul 
culturilor duble, fapt explicabil dacă 
avem în vedere că județul are sarci
na să semene a doua cultură pe 
39170 hectare. Ce s-a întreprins in 
acest sens ? Care sînt obiectivele 
imediate ? „Pînă in prezent, ne spu
ne loan Pașca, director adjunct la 
direcția agricolă a județului, am se
mănat 1215 hectare cu porumb 
pentru boabe în teren irigat, din 
cele 2 000 hectare prevăzute, am în
ființat culturi de legume pe 1057 
hectare, ceea ce Înseamnă 25 la sută 
din suprafața planificată, și am se
mănat plante pentru furaje pe 3 650 
hectare. Pentru a realiza în cel mai 
scurt timp posibil întregul program 
din această vară, am luat măsurile 
necesare pentru eliberarea imediată 
a terenului de paie, fiindcă tot ce 
mai avem de semănat urmează 
după cultura orzului'1.

Care sînt principalele acțiuni ce se 
întreprind acum ? în primul rind, 
creșterea vitezei la seceriș, deoarece 
din cauza ploilor abundente pină 
joi seara orzul era recoltat în pro
porție de 42 la sută. Specialiștii ur
măresc permanent evoluția fiecărei 
sole și stabilesc cu o zi inainte su
prafețele ce urmează să fie recolta
te. De asemenea, pentru o cit mai 
bună organizare și asigurarea unor 
viteze zilnice ridicate, fiecare forma
ție de recoltare este condusă de că
tre un specialist care stabilește vi
teza optimă de înaintare în lan, soli
cită reglarea combinelor ori de cite 
ori este nevoie, urmărește ca 
descărcarea să se facă din mers 
direct în mijloacele de transport. 
Apoi, pentru eliberarea terenului, pe 
lingă presele mecanice de balotat s-a 
apelat la ajutorul a circa 3 000 
cooperatori. De asemenea, la trans
portul paielor au fost antrenate un 
mare număr de utilaje, ce însumea
ză o capacitate de 2 300 tone. La 
pregătirea terenului, acolo unde s-a 
creat front de lucru suficient, s-au 
luat măsuri ca formațiile să lucreze 
și în cursul nopții. Umiditatea din 
sol permite folosirea grapei cu disc 
GD 6,4, care asigură o viteză sporită 
de execuție și realizează un pat ger
minativ de bună calitate în condi- 
țiile actuale. Semințele, cu potențial 
biologic ridicat, se află de mult in 
unități și, la alegerea lor, s-a ținut 
seama și de capacitatea lor de a asi
gura perioade scurte de vegetație.

Urmărind felul in care se acțio
nează in aceste zile în unitățile din 
Consiliul Agroindustrial Vinga. am 
putut constata o puternică mobili
zare de forțe. în cele 5 cooperative 
agricole de producție și in fermele 
I.A.S., 50 de prese și numeroase for
mații de cooperatori lucrau la strin- 
gerea paielor de orz — secerișul fiind 
aici mai avansat decît în multe alte 
consilii agroindustriale. De îndată 
ce terenul a fost eliberat s-a trecut 
la pregătirea patului germinativ, cele 
55 de grape cu discuri pregătind, 
intr-o singură zi, peste 300 ha de te
ren pentru culturile duble. La semă

desfășurată exemplar!
nat se lucra cu 37 de semănători. 
„Avem permanent în fața semă
nătorilor peste 400 hectare pregătite 
să primească sămînța, ne spune loan 
Fraicov, inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial de aici. Pentru cultura 
de porumb am asigurat hibrizi ex- 
tratimpurii, cum sînt „Fundulea 98“ 
și „Fundulea 102“. După felul în 
care ne-am organizat și ținînd seama 
de ritmurile crescînde de la eliberat, 
pregătit și semănat, vom reuși să ne 
încadrăm cu cea de-a doua cultură 
de porumb, legume și furaje în 
timpul optim, pentru ca plantele să 
poată ajunge la maturitate“.

Cu bune rezultate se acționează 
pentru semănatul celei de-a doua 
culturi și în consiliile agroindustriale 
Felnac, Curtici, Ineu și altele. (Tris
tan Mihuța, corespondentul „Scîn
teii").

Semănatul culturilor du
ble — în ritm mai intens, 
în județul Tulcea, orzul se recol
tează astăzi de pe ultimele supra
fețe. Producțiile mari obținute de 
numeroase unități agricole din județ 
— exemplificăm cu cele 9 553 kg la 
hectar realizate de întreprinderea 
Agricolă de Stat Măcin și cu cele 
peste 6 000 kg, cît au obținut în me
die, la hectar, unitățile din Consi
liul Unic Agroindustrial Greci, și al
tele — atestă că, acolo unde munca 
a fost bine organizată, unde au fost 
aplicate corect toate verigile tehno
logice, rezultatele sînt pe măsură.

Sînt imperative ce stau în fața 
lucrătorilor ogoarelor tulcene și în 
aceste zile, în care se acționează cu 
toate forțele pentru eliberarea tere
nurilor de paie și semănatul cît mai 
grabnic al culturilor duble. Din pă
cate, realizările la zi la aceste lu
crări nu se ridică la nivelul cerințe
lor. Astfel, pînă ieri paiele nu fu
seseră eliberate decît pe 42 la sută 
din suprafața cultivată cu orz. Con
statările din teren evidențiază că nu 
peste tot se acționează pentru mobi
lizarea tuturor mijloacelor de trans
port, inclusiv a atelajelor existente 
pe raza localităților, precum și a for
ței de muncă pentru a se urgenta 
această lucrare. Cum altfel se poate 
explica ritmul foarte slab înregis
trat de unitățile agricole din Consi
liul Unic Agroindustrial Horia, care 
au eliberat de paie doar 220 hectare 
din cele 1 093 planificate ? Sau cele 
din Consiliul Unic Agroindustrial 
Topolog, care au efectuat această 
lucrare doar pc 35 la sută din su
prafață 7

Sub ■ posibilități se situează rezul
tatele și la semănatul culturilor du
ble, dacă ținem seama că, pină ieri, 
din cele 62 190 hectare planificate la 
nivel de județ, sămința fusese pusă 
sub brazdă numai pe 9 la sută din 

;• suprafață. Că nu peste tot se acțio-» 
nează pentru respectarea indica
țiilor date, ca imediat după înche
ierea recoltării orzului suprafețele să 
fie eliberate de paie și însămințate, 
o demonstrează procentul foarte 
scăzut — de numai 8 la sută — în
registrat la semănatul porumbului 
pentru boabe in a doua cultură. Ilus
trativă este in acest sens insuficienta 
preocupare a biroului de coordonare 
al Consiliului Agroindustrial Babadag. 
a conducerilor unităților agricole din 
acest consiliu, in care pină ieri se 
semănaseră doar 45 de hectare din 
cele 1 603 planificate ! Insuficient se 
acționează și în Consiliul Agroindus

trial Horia, unde, deși recoltatul or
zului s-a încheiat de cîteva zile 
și deși suprafața de însămînțat cu 
porumb este mică — 344 hectare, lu
crarea întîrzie, pină ieri fiind semă
nate doar 90 hectare.

Pornind de la această situație, la 
Indicația comitetului județean de 
partid au fost adoptate noi mă
suri tehnice și organizatorice pentru 
intensificarea ritmului de lucru la 
eliberarea de paie a terenului și la 
semănatul culturilor duble. Direc
ția județeană pentru agricultură, 
conducerile consiliilor unice agroin
dustriale și unităților agricole acțio
nează în prezent pentru folosirea la 
maximum de capacitate a utilajelor 
agricole, a mijloacelor de transport, 
asigurînd, prin specialiști, execu
tarea de calitate a lucrărilor. Prin 
implicarea mai activă a consiliilor 
populare se asigură, de asemenea, o 
mobilizare mai largă a forței de mun
că de la sate la aceste lucrări. Sînt 
doar cîteva premise care vor con
duce la recuperarea restanțelor șl la 
intensificarea ritmului la semănat 
acum, cind și în județul Tulcea 
marea campanie de recoltare a griu
lui bate la ușă. (Adrian Vasile, co
respondentul „Scînteii").

Producții bune de legu
me — recoltarea bine orga
nizată *n circuitul agricol
în anul 1981, întreprinderea pentru 

. Producerea Legumelor de la Pitești 
și-a cîștigat un bun renume. De 
aici se recoltează anual circa 7 000 
tone produse. în spațiile unității se 
produc, totodată, peste 10 milioane 
răsaduri pentru producția proprie, 
cît și pentru grădinile unităților a- 
gricole și gospodăriilor populației. 
Cu ce rezultate se înscriu lucrătorii 
din această mare unitate în reali
zarea programului stabilit de comi
tetul județean de partid privind pro
ducerea și livrarea unei mari canti
tăți de legume în scopul aprovizi
onării cit mai bune a populației ? 

Amănunte aflăm de la inginerul 
Radu Vitan, directorul întreprin
derii.

în momentul de față, în întreprin
dere se desfășoară din plin re
coltarea roșiilor și a castraveților. 
Munca este bine organizată atit in 
faza de recoltare, cît și în cea de 
livrare. Pină în prezent s-au livrat 
pentru consum peste 2 000 tone 
castraveți și roșii. în hala de sorta
re și livrare, zecile de multicare, 
aflate într-un du-te-vino, transpor
tă aici rodul bogat al mun
cii oamenilor. Cele 80 muncitoare 
execută cu multă îndemînare opera
țiile de sortare, ambalare și livrare 
sub supravegherea tehnicianului 
Mihai Pirvulescu. Iată și o noutate 
in sprijinul muncii lor : mașina de 
înfoliat castraveți, care contribuie 
la creșterea timpului de păstrare 
a acestora în cămările oamenilor 
pină la două săptămîni. în sere 
însă, in paralel cu recoltatul, se 
execută în mod organizat și lucră
rile de întreținere și combatere a 
dăunătorilor.

Am reținut în această unitate, ca 
avind o certă valoare de generali
zare, practicarea unui sistem a- 
vantajos de producere a tomatelor. 
El constă în faptul că răsadurile de 
roșii nu mai sînt plantate direct, ca 
pînă acum, în pămînt, ci sînt in
troduse în cuburi de plastic, în 
care se află amestecul nutritiv ne
cesar creșterii și rodirii lor. Cubu
rile astfel formate sînt așezate apoi 
în șanțuri săpate la adîncimea de 
15—20 centimetri, în care se află apă 
conținînd in stare lichidă și ingră- 
șămintele organice și cele chimice. 
Acest procedeu conduce la obținerea 
unei producții mai timpurii și 
mai mari, totodată.

Toate acestea evidențiază faptul 
că legumicultorii piteșteni sint pu
ternic mobilizați pentru a-și îmbu
nătăți continuu activitatea, în scopul 
sporirii producției de. legume 
proaspete și a calității " acesteia. 
(Gheorghe Cirstea, corespondentul 
„Scinteii").

Panoul fruntașilor pe cinci luni
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socia

listă pe primele cinci luni din acest an de colective fruntașe de oameni 
ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, transporturi, unități 
agricole, din domeniul prestărilor de servicii, precum și din central^ in
dustriale.

în urma rezultatelor obținute șl a punctajului general stabilit în 
raport cu realizarea indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, Ia 31 mai pe primele locuri s-au situat :

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
$1 DISTRIBUȚIEI ENERGIEI 

ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de Ex

ploatare și întreținere a Rețelelor 
și Instalațiilor Energetice și de 
Distribuție a Energiei Electrice și 
Termice Suceava,

Locul II : întreprinderea de Ex
ploatare și întreținere a Rețelelor 
și Instalațiilor Energetice și de 
Distribuție a Energiei Electrice și 
Termice Iași.

Locul III : întreprinderea de Ex
ploatare și întreținere a Rețelelor 
și Instalațiilor Energetice și de 
Distribuție a Energiei Electrice și 
Termice Pitești.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR SI 

EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : Întreprinderea de Pros

pecțiuni și Explorări Geologice Ar
geș.

Locul II : întreprinderea de Fo
raj și Lucrări Geologice Speciale 
București.

Locul III: întreprinderea de Pros
pecțiuni și Explorări Geologice 
Harghita.

ÎN DOMENIUL 
PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE
Locul I : Întreprinderea de Pre

lucrare a Aluminiului Slatina.
ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ 
ENERGETIC. PETROLIER, 

UTILAJ TEHNOLOGIC 
PENTRU METALURGIE. CHIMIE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI
tocul I : întreprinderea Mecani

că Cîmpina, județul Prahova.
Locul II : întreprinderea de Ma- 

șini-Unelte pentru Presare și For
jare Tirgu Jiu.

Locul III : întreprinderea Meca
nică de Utilaj Chimic București.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : Întreprinderea de Fri
gidere Găești, județul Dîmbovița.

ÎN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE

Locul I : întreprinderea „Ară- 
deanca" Arad.

Locul II : întreprinderea de Vase 
Emailate Focșani.

Locul III : întreprinderea „Me- 
taloglobus" București.

ÎN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANȚI, LACURI
Locul I : întreprinderea Chimică 

„Victoria" Tirgoviște.
Locul II : întreprinderea de De- 

tergenți „Dero“ Ploiești.

ÎN INDUSTRIA DE FIRE 
ȘI FIBRE SINTETICE 

ȘI ARTIFICIALE
Locul I : întreprinderea de Fire 

și Fibre Poliamidice Roman, jude
țul Neamț.

ÎN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE

Locul I : întreprinderea de Sti
clărie și Porțelan Dorohoi, județul 
Botoșani.

Locul II : întreprinderea de 
Geamuri Buzău.

Locul III : întreprinderea de 
Porțelan „Iris" Cluj-Napoca.
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : Fabrica de Confecții 

Scornicești, județul Olt.
Locul II : întreprinderea de Con

fecții Rimnicu Sărat, județul 
Buzău.

Locul III : întreprinderea de 
Confecții „Steaua Roșie" Sibiu.

ÎN INDUSTRIA VINULUI, 
BĂUTURILOR DIFERITE. 

PRODUSELOR SPIRTOASE 
ȘI ÎN INDUSTRIALIZAREA 

TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de Vini- 

ficație și Produse Spirtoase Con
stanța.

Locul II : întreprinderea de Ți
garete București.

Locul III : întreprinderea de Ți
garete Sfintu Gheorghe, județul 
Covasna.
ÎN ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 

DE STAT CU PROFIL 
ZOOTEHNIC

Locul I : întreprinderea Agrico
lă de Stat Copou, județul Iași.

Locul II : întreprinderea Agri
colă de Stat Liebling. județul Ti
miș.

Locul III : întreprinderea Agri
colă de Stat Iași.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 

ÎNTREPRINDERI CU PROFIL - 
MIXT

Locul I : întreprinderea de Sere 
„30 Decembrie", sectorul agricol Il
fov.

Locul II : întreprinderea Agrico
lă de Stat Rimnicu Vîlcea.

Locul III : întreprinderea A- 
gricolă de Stat Peciu Nou, jude
țul Timiș.
ÎN DOMENIUL SILVICULTURII 

r"Locul I : Inspectoratul Silvic Ju
dețean Bistrița-Năsăud.

Locul II : Inspectoratul Silvic 
Județean Teleorman.

Locul III : Inspectoratul Silvic 
Județean Sibiu.
ÎN SECTORUL DE CONSTRUCȚII- 

MONTAJ AL CONSILIILOR 
POPULARE

Locul I : Trustul-Antrepriză Ge
nerală de Construcții-Montaj Ba
cău.

Locul II : Întreprinderea-Antre- 
priză Generală de Construcții- 
Montaj Mehedinți.

Locul III : Trustul-Antrepriză 
Generală de Construcții-Montaj 
Mureș.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE, 

FLUVIALE ȘI AERIENE
Locul I : întreprinderea de Ex

ploatare Portuară Constanta — 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor.

Locul II : Compania TAROM 
București.

Locul III : întreprinderea de 
Transport Naval și Auto „Delta 
Dunării" Tulcea.
COOPERATIVE DE PRODUCȚIE, 

ACHIZIȚII ȘI DESFACERE 
A MĂRFURILOR

Locul I : Cooperativa de Produc
ție, Achiziții și Desfacere a Mărfu
rilor Scornicești, județul Olt.

Locul II : Cooperativa de Pro
ducție, Achiziții și Desfacere a 
Mărfurilor Sibiu.

Locul III : Cooperativa de Pro
ducție, Achiziții și Desfacere a 
Mărfurilor Florești-Stoienești, ju
dețul Giurgiu.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea Jude

țeană de Transport Local Con
stanta.

Locul II : întreprinderea Jude
țeană de Transport Local Bacău.

Locul III : întreprinderea Jude
țeană de Transport Local Timiș.

CENTRALE INDUSTRIALE 
INDUSTRIA MINIERĂ

Locul I : Centrala Sării șl Ne- 
metaliferelor București.

Locul II : Combinatul Minier 
Ploiești. *

Locul III : Combinatul Minier 
Gura Humorului, județul Su
ceava.
INDUSTRIA ELECTROTEHNICA
Locul I : Centrala Industrială 

Mecanică și de Articole Casnice 
București.

INDUSTRIA CHIMICA 
ȘI PETROCHIMICA 

Locul I : Centrala de Utilaje șl 
Piese de Schimb pentru Industria 
Chimică și Petrochimică Bucu
rești.

INDUSTRIA LEMNULUI 
ȘI MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII
Locul I : Centrala de Exploatare 

a Lemnului București.
Locul II : Centrala Industriei 

Sticlei și Ceramicii Fine Bucu
rești.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala Industrie! 

Confecțiilor Sibiu.
Locul II : Centrala Industriei 

Tricotajelor București.
INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Locul I : Centrala Industrializă
rii Tutunului București.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR

Locul I : Centrala Industrială de 
Reparații Auto București.

Locul II : Centrala Mecanică de 
Material Rulant București.

LA C.A.P. GHERĂSENI, JUDEȚUL BUZĂU

Punctele de sprijin ale unei conduceri

eficiente
La sediul cooperativei din Gheră- 

seni, județul Buzău, n-am găsit decit 
paznicul, care ne-a spus : „Fetele de 
la contabilitate sînt la prășit, cei de 
la zootehnie, la strînsul furajelor, iar 
pe președinte îl găsiți ori la tarlalele 
de orz, ori la grădină, ori in vie“. 
Seara era la secția de mecanizare.

— Dacă ajungeți zilnic in toate sec
toarele, verificați, controlați, ceilalți 
20 de membri ai consiliului de con
ducere al cooperativei ce mai fac ? 
— l-am întrebat.

— Sînt prezenți acolo unde este 
stabilit să fie fiecare. Media de virstă 
a membrilor consiliului nostru este de 
35 de ani. Deci sîntem tineri și pu
tem alerga cu folos pentru a rezolva 
problemele ce apar, în interesul celor 
peste 1 000 de cooperatori care ne-au 
ales. Fără a avea prea multe cunoș
tințe teoretice despre știința condu
cerii, am învățat fiecare din expe
riența practică, ceea ce ne este 
absolut necesar pentru a con
duce bine întreaga activitate ce 
se desfășoară pe cele aproape 4 000 
hectare în sectorul zootehnic. în cel 
de industrie mică și prestări de servi
cii. Fiecare membru al consiliului de 
conducere, care este format din 8 ță
rani cooperatori, 7 tehnicieni agro
nomi și veterinari, 3 economiști și 3 
ingineri, ține seama de sfaturile și 
propunerile oricui.

Ședința lunară a consiliului nu du
rează mai mult de o oră, iar Ia adu
narea generală nu depășim 3 ore ; 
materialele înscrise la ordinea de zi 
sînt cît mai scurte cu putință. Infor
marea cooperatorilor asupra proble
melor pe care le dezbatem, a măsuri
lor și hotărîrilor pe care le adoptăm 
se face operativ, in aceeași zi. la 
locul de muncă al fiecărei echipe. Sala 
de ședințe o folosim doar cu prilejul 
adunărilor generale și. iarna, la în- 
vățămintul agrozootehnic. Ședințele 
operative din cîmp sînt scurte si au 
eficiență imediată. Se discută de Ia 
om la om. poți să arăți concret gre
șelile fiecăruia iar critica și autocri

tica nu rămîn doar verbale, ci au 
imediat acoperire în fapte.

Așa după cum aveam, să constatăm, 
planul de muncă trimestrial al con
siliului de conducere are o tematică 
bine gîndită și orientată spre proble
mele majore din fiecare campanie 
agricolă. Pe lîngă materialele aflate 
la ordinea de zi, în care ponderea o 
dețin analizele economico-financiare 
și cele privind măsurile tehnico-orga- 
nizatorice, 5—6 membri ai consiliului 
prezintă scurte coreferate care com
pletează oglinda activității din luna 
respectivă și măsurile ce se impun a 
fi luate pentru perioada următoare. 
Cunoașterea aprofundată a probleme
lor se vede și din luările de cuvînt 
care sînt clare, precise și la obiect. 
„Abonat permanent" la cuvînt este 
doar președintele consiliului de con
ducere al cooperativei, inginerul Va- 
leriu Călin. In rest, numele fiecărui 
membru al consiliului se regăsește în 
cele 16 procese-verbale din 1988 de 
cîte 7—8 ori.

Membră a consiliului de conducere 
de 15 ani, tovarășa Ioana Vergu, con
tabil principal al cooperativei, ne 
spune că incepînd din 1982 s-a adop
tat o hotărîre privind pregătirea eco
nomică a tuturor membrilor consiliu
lui, a șefilor de ferme și echipe. „Be
neficiind de credite și împrumuturi, 
ne obișnuisem să cheltuim fără să ne 
întrebăm prea mult cit vom cîștiga, 
cu ce cost obținem un produs. Deși 
sîntem fii de țărani, uitasem prea re
pede de caietele de cheltuieli și veni
turi ale bunicilor și părinților noștri. 
Acum fiecare știe că de la un leu in
vestit în pămînt trebuie să obții un 
venit de 2—3 lei și chiar mai mult. 
Socoteală simplă, țărănească ; ea se 
integrează perfect in mecanismul eco- 
nomico-financiar. Multe analize eco
nomice le concepem astfel încît să 
stimuleze gîndirea economică a mem
brilor consiliului, să înțeleagă fiecare 
cooperator, inginer și chiar economist 
de ce este necesară o investiție și de 
ce nu e rentabil să cheltuim pentru 

alta. Spre exemplu. în prima ședință 
din acest an a consiliului am propus 
să construim în regie proprie ferma 
de păsări, cu o capacitate de peste 
300 000 capete anual, a cărei valoare 
se ridică la 12 milioane lei. Cîțiva 
membri ai consiliului și-au exprimat 
neîncrederea în competența profesio
nală a celor 80 de meseriași ai noștri 
din sectorul de industrie mică și pres
tări servicii. în adunarea generală, pe 
baza unei argumentații economice ju
dicios întocmite, s-a demonstrat că 
prin realizarea de către noi a fermei 
și prin utilizarea unor materiale re- 
folosibile putem economisi peste 2 
milioane lei, pe care să-i întrebuin
țăm la construirea unei piste betona
te pentru solarizarea cerealelor, achi
ziționarea unui cîntar-basculă de 
mare capacitate și sistematizarea pe 
verticală a incintei cooperativei. Oa
menii au aprobat în unanimitate și 
s-a trecut la treabă. în prezent, cele 
trei obiective se află în stadii avan
sate de execuție.

Inginera Maria Niculescu, șefa fer
mei mixte de ovine și păsări, mem
bră a consiliului de conducere, își 
amintește că „pînă în 1981 cooperati
va noastră era nevoită să cumpere in 
fiecare an furaje în valoare de 3—4 
milioane lei, deoarece din lipsa forței 
de muncă producția de pe cele 520 
hectare nu era strînsă la timp și se 
deprecia". Cooperatorul Ion Murgoci, 
de la îngrășătoria de taurine, a pro
pus în ședința consiliului ca de baza 
furajeră să răspundă direct președin
tele cooperativei, iar la recoltarea 
plantelor furajere să participe toate 
cele șapte ferme. Cei de la viticultură 
și legumicultură n-au prea ridicat 
mîinile cînd s-a supus la vot. S-a 
stabilit, tot atunci, ca în vîrfurile de 
campanie fermele — indiferent de 
profil — să participe cu întreg efec
tivul la întreținerea culturilor și la 
recoltarea lor. Și de atunci nu s-au 
mai înregistrat pierderi la nici o cul
tură. iar în ce privește furajele, din 
producția anului trecut mai avem în 

stoc 300 tone fîn, 350 tone furaje 
însilozate. 1 200 tone grosiere, iar pînă 
în prezent am depozitat peste 800 
tone fîn și am însilozat 1 400 tone 
furaje din recoltă; acestui an.

Mare bătaie de cap a creat membri
lor consiliului de conducere problema 
viilor răzlețe ale cooperatorilor. 
„Mulți s-au opus defrișării lor și rea
lizării unei plantații compacte — ne 
spune cooperatoarea Suzeta Tranda
fir, de la ferma viticolă, membră a 
consiliului. Deși vedeau că an de an 
pe cele 114 hectare cu viță de vie ale 
cooperativei se obțin peste 20 000 kg 
struguri la hectar, iar în 1981 ingi
nerul Valeriu Călin, care era șeful 
fermei, fusese declarat cel mai bun 
viticultor din țară, ca urmare a rea
lizării unei producții de 27 370 kg 
struguri la hectar, nu aveau încrede
re să planteze viță de vie pe un te
ren afectat de eroziune și sărături. 
Mai mormăind, mai cîrtind, s-a trecut 
la amenajarea celor 30 de hectare 
teren impropriu culturilor cerealiere 
și legumicole și s-a realizat o plan
tație în sistem intensiv, cu soiuri din
tre cele mai productive. în prezent, 
fiecare cooperator, care obținea de la 
250 de butuci de vie răzleață și îm- 
bătrînită circa 400 kg de struguri, 
realizează pe cei 5 ari cu vie în sis
tem intensiv peste 1 200 kg de stru
guri. în plus, am cîștigat pentru cul
tura porumbului încă 10 hectare".

Pornind de la ideea că pămîntul, 
Indiferent în curtea cui se află, tre
buie să producă, fiind o avuție a în
tregului popor, consiliul de conduce
re al cooperativei a hotărit ca fie
care din cele șapte ferme, care au 
corespondent direct șapte sectoare 
bine delimitate în perimetrul locuibil 
al comunei, să-i ajute pe bătrini și 
pe cei inapți de muncă să cultive te
renurile din jurul caselor cu legume, 
plante medicinale, porumb și tutun. 
De asemenea, oamenii cu unele pro
bleme de sănătate care au drept de 
muncă au fost constituiți într-o echi
pă specială, ce se ocupă de creșterea 
viermilor de mătase, de igienizarea 
grajdurilor, participă la culesul și 
sortarea legumelor și a strugurilor 
pentru export.

Cu experiența celor peste 45 de ani 
de cînd modelează pămintul, coopera
torii Ion Spînu și Ion Oncel, membri 
ai consiliului de conducere, ne-au 
vorbit și despre problemele de ordin 
social care se rezolvă în ședințele lu
nare sau în adunările generale, argu- 
mentîndu-ne cu numeroase exemple 
faptul că întreaga comună a devenit 
o familie unită, preocupată de con
tinua sa prosperitate. Prin alte exem
ple ne-au demonstrat viabilitatea a- 
cestui organism de conducere, faptul 
că fiecare analiză este riguroasă, fie
care caz este expus clar și precis, 
fără patimă, iar buna cunoaștere a 
întregii activități a cooperativei asi
gură evitarea deciziilor eronate sau 
revenirea asupra celor date. într-un 
cuvînt, participarea este activă, ne
mijlocită, iar eficiența se regăsește 
firesc în continua creștere a rentabi
lității întregii activități din unitate.

Stelian CH1PER
corespondentul „Scînteii*

LA ÎNTREPRINDEREA DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII DIN CĂLĂRAȘI

Oamenii au propus, oamenii 
au soluționat problemele producției

„La ora actuală, problema nr. 1 a 
colectivului nostru este realizarea 
mantalelor pentru tuburi precompri- 
mate mari, precizează inginerul Con
stantin Vasilache, prim-vicepreședin- 
tele consiliului oamenilor muncii, di
rectorul întreprinderii de Materiale 
de Construcții din Călărași. Uni
tatea noastră produce, pe lingă 
panouri prefabricate pentru lo
cuințe, stilpi de înaltă tensiune, 
spalieri de diferite dimensiuni și un 
bogat sortiment de tuburi precom- 
primate, începind de la cele cu dia
metrul de 20 mm și pină la cele de 
2 000 mm. Bilanțul primelor 5 luni 
din acest an consemnează îndeplini
rea tuturor indicatorilor de plan, la 
unii dintre ei înregistrîndu-se chiar 
însemnate depășiri, cum este cazul 
Ia prefabricate și confecții metalice. 
La tuburile mari de 1 200—2 000 mm 
în diametru intîmpinăm însă unele 
dificultăți. Tocmai de aceea in mo
mentul actual eforturile întregului 
nostru colectiv sînt orientate spre 
această secție, pentru a găsi soluții
le cele mai bune care să asigure 
realizarea ritmică a planului, înlătu
rarea anumitor neajunsuri care azi 
ne dau multă bătaie de cap".

Deci punctul nevralgic al activi
tății productive il constituie secția 
„tuburi mari". Aici se simte nevoia 
intervenției energice nu numai a 
consiliului oamenilor muncii, ci a 
întregului colectiv al întreprinderii. 
Cum funcționează această legătură 
vitală în cazul de față ? Un prim 
răspuns încercăm să-1 obținem chiar 
din partea colectivului secției amin
tite.

„Cu un an și ceva în urmă, într-o 
adunare generală a oamenilor mun
cii — ne spune maistrul principal 
Nicolae Stancu — ne-am angajat să 
înlocuim prin propriile noastre for
țe întregul import de tehnologie, 
materiale și echipamente necesare 
pentru fabricația acestui tip de tu
buri. Trebuie reținut faptul că la 
tuburile mari se importau pelerine
le de turnare sau echipamentele de 
cauciuc, cum le numim noi. Este 
vorba de niște cilindri lungi de pes
te 6 metri, cu diametre de 1 200, 
1 400, 1 600 sau 2 000 mm. După ce 
ne-am hotărit să renunțăm la im
portul lor, am început colaborarea cu 
Combinatul pentru Articole Tehnice 
din Cauciuc Jilava. Specialiștii de 
aici s-au arătat binevoitori, dar, din 
păcate, in prezent nu ne pot asigura 
cilindrii necesari decit in segmenți 
de cîte 2 000 mm, pe care noi, aici, 
prin sudură și vulcanizare, îi adu
cem la dimensiunea necesară".

Desigur, nu a fost o treabă așa de 
simplă, cum pare la prima vedere, 
unirea citorva tuburi de cauciuc 
ceva mai scurte pentru a obține di
mensiunea dorită.

„După un an de susținute eforturi 
și căutări ale întregului colectiv — 
intervine maistrul tehnolog Răzvan 
Purcherea — am reușit să realizăm 
chiar și 30 de tuburi precomprimate 
cu un singur echipament de cauciuc 
făcut de noi, față de 2—3, cîte rea
lizam nu mai departe decît cu 
6—7 luni în urmă. Sîntem bucuroși 
că am primit o serie întreagă de co
menzi pentru export, in special pen
tru tuburi de 2 000 mm. în mod cert, 
ne vom achita de toate obligațiile, 
asigurind tuburi de cea mai bună 
calitate".

Iată ce imensă forță de propulsie 
reprezintă conștientizarea colectivu
lui de muncă, mobilizarea capacită
ții lui creatoare pentru soluționarea 
unei probleme de care depinde în
deplinirea sarcinilor de plan. Este 
lesne de înțeles că fără realizarea 
unei simbioze între preocupările or
ganului de conducere colectivă și 
marea masă a celor ce muncesc în 
întreprindere nu s-ar fi ajuns la 
rezultatele actuale.

îi ascultăm pe cîțiva dintre cei 
care au contribuit direct, concret, la 
finalizarea acestei acțiuni. „Ne-am 
convins cît de mult contează ca 
membrii consiliului oamenilor mun
cii să se afle permanent în fruntea 
acțiunilor, să aibă inițiativa, afirma 
sudorul Ion Ion. Au fost perioade 
în care săptăminal se discuta in bi
roul executiv al consiliului oameni
lor muncii problema asigurării echi
pamentului de cauciuc. Deosebit de 
important este faptul că discuțiile 
se desfășurau nu in sala de ședințe, 
ci aici, la fața locului, pențru a 
vedea exact despre ce este vorba. Se 
analiza situația de față cu cei în 
cauză, se luau măsuri, se stabileau 
termene, se numeau cei care urmau 
să le înfăptuiască".

„Cind ședințele biroului executiv 
nu s-au mai ținut in secția noastră, 
ci în altă parte, intervine vulcani- 
zatorul Alexandru Mic, am fost 
chemați să participăm și acolo la 
dezbateri, deși tovarășul maistru 
Stancu este reprezentantul nostru in 
C.O.M. și de fiecare dată cînd are 
loc o ședință ne adună pe toți și ne 
informează despre problemele dis
cutate, chiar dacă unele nu vizează 
direct secția noastră. Cred că a fost 
bine că s-a procedat așa".

Din discuțiile avute în secție a 
rezultat că, practic, întregul colectiv 

al întreprinderii își aduce contribu
ția la soluționarea problemei man
talelor pentru tuburi precomprimate 
mari. S-ar putea spune că de fapt 
consiliul oamenilor muncii a cuprins 
în componența sa sute și sute de 
membri, pe toți aceia care au pus 
mina la rezolvarea unei probleme 
vitale pentru creșterea eficienței 
producției de prefabricate.

O particularitate a stilului de mun
că al consiliului oamenilor muncii 
de la întreprinderea de Materiale 
de Construcții Călărași o constituie 
și faptul că, indiferent de funcția pe 
care o ocupă, fiecare din cei 23 de 
membri ai C.O.M.-ului are încredin
țată nu o secție sau o formație de 
lucru, cum se obișnuia pînă nu de 
mult, ci rezolvarea unei sarcini con
crete, a unei anumite probleme ivi
te în procesul de producție. Fiecă
rui membru al C.O.M.-ului i se sta
bilesc termene de rezolvare, forme
le și mijloacele pe care trebuie să le 
folosească, forțele umane pe care 
trebuie să le antreneze. S-a optat 
pentru această modalitate de lucru 
pentru că experiența a demonstrat 
că atunci cind un om răspunde de o 
secție sau de un mare colectiv răs
punde de fapt de toate și de nimic ; 
în definitiv, problemele de ansam
blu ale unei secții sint în fapt tre
burile șefului de secție. Acum, po
trivit hotăririi consiliului oamenilor 
muncii din întreprindere, fiecare 
dintre membrii săi trebuie să rezol
ve acele probleme care ii depășesc 
pe ceilalți, avind posibilitatea să 
antreneze la rindul lor cele mai 
competente forțe pentru a le duce 
la bun sfîrșit.

„Desigur, mai avem . încă multe dp 
făcut pentru a putea spune că am 
dat întreaga măsură a marilor va
lențe de progres pe care le asigură 
afirmarea plenară a democrației 
muncitorești-revoluționare, prin a- 
tragerea puternică a tuturor oame
nilor muncii la actul autoconducerii 
și autogestiunii — subliniază tovară
șul Tudor Stoian, președintele con
siliului oamenilor muncii, secretarul 
comitetului de partid al întreprinde
rii. Important mi se pare ca noi să 
fim convinși de existența acestei 
imense forțe de progres, să ne ba
tem pentru ea, să facem totul pen
tru deplina ei manifestare".

O stare de spirit care are toate 
șansele împlinirii Ia întreprinderea 
de Materiale de Construcții din 
Călărași.

Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii"
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ÎN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

OAMENI Al MUNCII DE PE OGOARE RAPORTEAZĂ ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII
ORZULUI Si ORTINEREA ONOR PRODUCTO MARI IA HECTAR

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar generai al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Comitetul 
Județean Olt a! P.C.R. raportează înche
ierea recoltării orzului de pe întreaga su
prafață de 30 873 hectare, obținînd o pro
ducție medie pe județ de 7 982 kg la hectar. 
Din cele 123 unități cultivatoare de orz, 
82 au realizat producții medii ce depășesc 
8 tone la hectar. Au obținut mai mult de 
8 000 kg de orz la hectar 11 consilii unice 
agroindustriale de stat și cooperatiste. In 
întreprinderile agricole de stat s-a realizat 
o producție de 8 245 kg la hectar.
Dind glas sentimentelor noastre 

de profundă mîndrie patriotică, de 
aleasă stimă și recunoștință 
față de dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul Româ
niei moderne, marele erou intre 
eroii neamului, comuniștii, toți oa
menii muncii din agricultura ju
dețului Olt vă raportează, cu sa
tisfacție, că și-au indeplinit anga
jamentul asumat cu prilejul vi
zitei de lucru pe care ați efec- 
tuat-o în județ, reușind SĂ ÎN
CHEIE SECERIȘUL ORZULUI 
PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ 
DE 30 873 HECTARE. OBȚI
NÎND O PRODUCȚIE MEDIE PE 
JUDEȚ DE 7 982 KG. IAR ÎNTRE
PRINDERILE AGRICOLE DE 
STAT 8 245 KG LA HECTAR. DE
PĂȘIND PRODUCȚIA PLANIFI
CATĂ SI PE CEA ESTIMATA 
ÎNAINTE DE RECOLTARE.

Vă raportăm că ,DIN CELE 123 
UNITĂȚI CULTIVATOARE DE 
ORZ 82 AU REALIZAT PRODUC
ȚII MEDII CE DEPĂȘESC 8 TONE 
LA HECTAR. Dintre acestea, CO
OPERATIVA AGRICOLA DE

JUDEȚUL BRĂILA-
în telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Comitetul 
Județean de Partid Brăila raportează în
cheierea recoltării orzului de pe întreaga 
suprafață cultivată de 28 485 hectare, obți
nînd o producție medie de 7 509 kg la hectar. 
Un număr de 6 unități agricole de stat și 14 
cooperative agricole de producție au realizat 
producții medii între 8 000 și 9 005 kg la hec
tar. Consiliile unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste Mărașu, Traianu și Bărăganu au 
obținut producții medii de peste 8 000 kg orz 
la hectar.
Cu răspundere comunistă, cu 

fierbinte dragoste și nețărmurite 
sentimente de aleasă stimă și 
profundă prețuire pentru străluci
toarea dumneavoastră activitate 
eroică, revoluționară, oamenii 
muncii de pe ogoarele județului 
Brăila vă raportează, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar gene
ral, că AU ÎNCHEIAT RECOLTA
TUL ORZULUI PE ÎNTREAGA 
SUPRAFAȚĂ PLANIFICATĂ DE 
28 465 HA, OBȚINÎND O PRO
DUCȚIE MEDIE DE 7 509 KG 
FAȚA 7 480 KG LA HECTAR, CÎT 
ESTE PREVĂZUT, REALIZÎND 
O PRODUCȚIE TOTALA DE 
213 740 TONE, CU 3 860 TONE MAI 
MULT DECÎT PLANUL, DEPOZI
TATA ÎN ÎNTREGIME ÎN BAZE
LE DE RECEPȚIE.

Un număr de 6 unități agricole

JUDEȚUL TELEORMAN-7500 kg
în telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Comitetul 
Județean Teleorman al P.C.R. raportează 
terminarea recoltării orzului pe întreaga 
suprafață de 31 220 hectare, obținînd o 
producție medie la hectar de 7 500 kg. Un 
număr de 15 unități agricole au realizat 
producții medii de peste 8 000 kg la hectar.
Comuniștii, toți oamenii muncii 

din agricultura județului Teleorman 
vă raportează cu deplină satisfac
ție că, acționind cu fermitate și 
răspundere, in spiritul sarcinilor 
subliniate de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
AU ÎNCHEIAT RECOLTAREA 
ORZULUI PE ÎNTREAGA SUPRA
FAȚA DE 31 220 HECTARE, OBȚI
NÎND O PRODUCȚIE MEDIE LA 
HECTAR DE 7 500 KG, FATA DE 
7 000 KG PLANIFICATE. FONDUL 
DE STAT FIIND ÎNDEPLINIT SI 
DEPĂȘIT.

Rezultatele bune obținute, supe
rioare anilor trecuți, sint urmarea 
firească a grijii partidului și sta
tului, a dumneavoastră perso
nal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru conti
nua dezvoltare a agriculturii noas
tre socialiste, pentru condițiile de 
muncă și de viață create celor ce

JUDEȚUL OLT - 7982 kg

PRODUCȚIE SCORNICEȘTI A 
OBȚINUT 11 128 KG LA HECTAR. 
De asemenea, AU OBȚINUT MAI 
MULT DE 8 000 KG LA HECTAR 
11 CONSILII UNICE AGROIN
DUSTRIALE DE STAT ȘI CO
OPERATISTE.

Toate acestea ne-au creat posi
bilitatea să obținem o producție 
totală de 246 428 tone, depășind 
planul cu 30 558 tone. Am depo
zitat astfel, in bazele de recep
ție. pentru fondul centralizat al 
statului, întreaga producție de 
246 428 tone, față de prevederile 
cuprinse in plan de 204 920 tone.

în aceste zile, întreaga noastră 
atenție este îndreptată spre recol
tatul griului, lucrare care a fost 
declanșată, specialiștii urmărind, 
așa cum dumneavoastră ați in
dicat, zi de zi. ceas de ceas, fie
care solă de griu în parte, pen
tru ca secerișul să înțeapă ime
diat ce stadiul de coacere este co
respunzător. Avem toate condiții
le să terminăm recoltatul griului 
in 7—8 zile, să punem la adăpost 
întreaga producție. în așa fel in
cit să nu se piardă nimic din re

de stat (I.A.S. Urleasca, I.A.S. 
Insula Mare a Brăilei, Unitatea 
Agroindustrială Brăila, Stațiunea 
de Cercetări și Ameliorare a So
lurilor Sărăturate, I.A.S. însurăței 
și I.A.S. Dunărea) și 14 cooperati
ve agricole de producție (Scorțaru 
Vechi, Tichilești, Romanu, Bără
ganu, Bertești, Scorțaru Nou, Ba- 
togu, Perișoru, PIopu, Tudor Vla- 
dimirescu. Valea Cinepii, Mărașu, 
Cazasu și Roșiori) AU REALIZAT 
PRODUCȚII MEDII LA HECTAR 
ÎNTRE 8 000 și 9 005 KG. De ase
menea, consiliile unice agroindus
triale de stat și cooperatiste Mă
rașu, Traianu și Bărăganu AU OB
ȚINUT PRODUCȚII MEDII DE 
PESTE 8 000 KG LA HECTAR DE 
PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ 
CULTIVATA.

lucrează în acest important sector 
al economiei noastre naționale.

Pregătirea și desfășurarea aces
tei campanii. nivelul ridicat al 
recoltelor județului, faptul că 15 
unități agricole au obținut pro
ducții medii la hectar de peste 
8 000 kg reprezintă cel mai grăitor 
răspuns pe care lucrătorii ogoare
lor teleormănene il dau înflăcăra- 
telor dumneavoastră chemări și 
îndemnuri, recunoștința noastră 
profundă pentru permanenta dum
neavoastră grijă acordată dezvol
tării și modernizării agriculturii, 
înfloririi satului românesc.

în aceste zile, acționăm cu toate 
forțele materiale și umane pentru 
eliberarea și pregătirea terenului 
in vederea insămînțării culturilor 
duble de porumb pentru boabe, 
legume și furaje. în spiritul pre
țioaselor dumneavoastră indicații, 
sintem pregătiți pentru declanșa

colta bogată a acestui an, pe care 
o estimăm a fi superioară celei 
planificate.

Sub directa îndrumare și condu
cere a organelor și organizațiilor de 
partid. lucrătorii din agricultura 
județului acționează cu forțe spo
rite la întreținerea culturilor prăsi
toare, a căror stare de vegetație, 
așa cum ați apreciat și dumnea
voastră cu prilejul recentei vizite 
pe meleagurile Oltului, este bună 
și ne dă garanția că în acest an vom 
obține producții mari, îndeplinin- 
du-ne cu cinste angajamentele asu
mate în chemarea la întrecere adre
sată de organizația județeană de 
partid Olt tuturor județelor țării.

Cu deosebită răspundere se ac
ționează în unitățile agricole de 
stat și cooperatiste pentru îmbună
tățirea activității din zootehnie, 
pentru realizarea efectivelor și a 
producțiilor planificate, fiind ferm 
hotărîți să ridicăm la noi cote de 
eficiență economică și acest impor
tant sector al agriculturii județului.

Vă mulțumim, cu toată căldura 
inimilor, pentru prețioasele orien
tări. indicații și îndemnuri pe care 
ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de 
lucru în județul nostru, pen
tru tot ceea ce ați făcut și 
faceți dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, spre bi
nele și fericirea poporului, pentru 
grija statornică și sprijinul perma
nent pe care-1 acordați dezvoltării 
agriculturii, înfăptuirii obiectivelor 
noii revoluții agrare, creșterii nive
lului de trai material si spiritual 
al lucrătorilor de pe ogoare și în
floririi satului românesc.

Ne exprimăm, si cu acest prilej, 
hotărîrea fermă de a depune efor
turi susținute pentru a înscrie noi 
și imporțante izbînzi în cartea mun
cii noastre, indeplinindu-ne în mod 
exemplar, in spirit, revoluționar 
sarcinile ce ne revin. întfmpinind 
cea de-a 45-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și naționa
lă. antifascistă și antiimoerialistă și 
Congresul al XIV-lea al partidului 
cu realizări remarcabile, sporind 
contribuția județului Olt la ridi
carea scumpei noastre patrii pe 
culmi tot mai înalte de progres și 
civilizație.

7509 kg
Cu adine respect vă adresăm 

înalta noastră gratitudine și recu
noștință pentru sprijinul perma
nent și multilateral pe pare l-ați 
acordat și il acordați înfloririi, agri
culturii județului, dezvoltării în
tregii noastre activități economico- 
sociale, asemenea întregii țări. La 
obținerea acestor rezultate, inesti
mabilele dumneavoastră orientări 
și indicații ne-au fost și ne sint un 
puternic îndemn în munca de în
deplinire a obiectivelor noii revo
luții agrare.

In prezent, lucrătorii din agri
cultura județului Brăila sînt pre
gătiți pentru recoltarea griului și 
desfășoară o susținută activitate 
pentru eliberarea operativă a tere
nurilor de producția secundară și 
însămințarea culturilor duble. Ac
ționăm cu toate forțele la întreți
nerea culturilor prăsitoare, strîn- 
gerea legumelor și fructelor, a 
plantelor furajere. Avem condiții 
ca la mazărea păstăi să depășim 
planul de industrializare cu 2 000 
tone. Starea de vegetație a tuturor 
culturilor este bună, ceea ce ne dă 
garanția obținerii unor recolte su
perioare în acest an. Vă raportăm, 
totodată, că ne preocupăm intens 
pentru îmbunătățirea activității din 
zootehnie, asigurînd îngrijirea și 
furajarea corespunzătoare a anima
lelor, producția de lapte fiind în 
continuă creștere.

Mîndri că trăim și muncim în 
cea mai glorioasă epocă din istoria 
patriei, ce cu strălucire vă poartă 
numele, că destinele națiunii sint 
conduse cu inegalabilă clarviziune 
de dumneavoastră, ctitorul Româ
niei socialiste, vă încredințăm că 
organizația județeană de partid, 
toți lucătorii ogoarelor vor acționa 
cu întreaga capacitate de muncă 
pentru a întimpina gloriosul jubi
leu de la 23 August și cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului cu 
mărețe succese în toate domeniile 
de activitate.

rea campaniei de recoltare a griu
lui, in fiecare unitate agricolă 
specialiștii urmărind gradul de 
coacere a lanurilor și umiditatea 
boabelor în vederea începerii se
cerișului la momentul optim. O 
atenție deosebită acordăm întreți
nerii culturilor, strîngerii si valo
rificării legumelor și fructelor, 
lucrîndu-se din plin la recoltarea 
și depozitarea in cele mai bune 
condiții a furajelor.

Așa cum ați apreciat dumnea
voastră. la recenta vizită în județ. 
Teleormanul are culturi bune de 
porumb, floarea-soarelui. soia, sfe
clă de zahăr și sintem hotărîți să 
ridicăm substanțial anul acesta 
nivelul recoltelor. Puternic mobi
lizați de prezenta dumneavoastră 
in județ — o adevărată sărbătoare 
a sufletului pentru oamenii aces
tor locuri —, de sfaturile înțelepte 
și prețioasele îndemnuri, pentru 
care vă exprimăm întreaga noas
tră recunoștință, vă asigurăm, 
mult iubite tovarășe secretar gene
ral. că vom face totul pentru a fi 
la înălțimea încrederii acordate, 
pentru a contribui și mai mult la 
creșterea averii țării, a bunăstării 
întregului nostru popor.

Vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că sin
tem ferm hotărîți să întîmpinăm 
a 45-a aniversare a eliberării pa
triei și cel de-al XIV-lea Congres 
al partidului cu rezultate dintre 
cele mai bune in agricultură, în 
toate celelalte domenii de activi
tate, cu convingerea că fantele 
noastre de muncă se înscriu în 
eforturile și izbînzile întregului 
nostru popor.

COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCȚIE 
SCORNICEȘTI -11128 kg

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Consiliul de 
conducere al Cooperativei Agricole de Pro
ducție Scornicești, județul Olt, raportează 
încheierea recoltării orzului de pe întreaga 
suprafață cultivată de 500 hectare, obți
nînd o producție medie de 11128 kg la 
hectar, cu 4 918 kg mai mult decît nivelul 
planificat.

Cu cele mai alese sentimente de 
dragoste fierbinte, de înaltă stimă 
și prețuire, de profundă recunoș
tință pentru activitatea de un vi
brant patriotism și eroism revolu
ționar. pentru clarviziunea și uma
nismul cu care conduceți destinele 
socialiste și comuniste ale patriei 
și poporului nostru, lucrătorii 
ogoarelor, toți locuitorii de pe 
străvechile pămînturi ale Scorni- 
ceștilor vă adresează rugămintea 
de a primi, și pe această cale, 
mult iubite tovarășe secretar ge
neral, cel mai cald omagiu pornit 
din adincul inimilor noastre.

Membrii cooperatori și mecaniza
torii din Cooperativa Agricolă de 
Producție Scornicești vă rapor
tează, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că, mobilizați 
de insuflețitoarele dumneavoastră 
îndemnuri, indicații și orientări, AU

UNITĂȚI AGRICOLE DE STAT ȘI COOPERATISTE 
CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR

IN JUDEȚUL DOLJ : 1N JUDEȚUL GIURGIU :
O Cooperativa Agricolă de Producție „Stea

gul Roșu" Moțătei — 11 052 KG LA 
HECTAR

© Cooperativa Agricolă de Producție Ciuper- 
cenii Vechi - 9 680 KG LA HECTAR

• Cooperativa Agricolă de Producție Giur- 
gița-9 566 KG LA HECTAR

© întreprinderea Agricolă de Stat Băilești — 
9 350 KG LA HECTAR

• întreprinderea Agricolă de Stat Motăței —
8 200 KG LA HECTAR

© Asociația Economică de Stat și Coopera
tistă Poiana Mare - 8 200 KG LA HECTAR

ÎN JUDEȚUL TELEORMAN :

© Cooperativa Agricolă de Producție Bujorii
- 9 950 KG LA HECTAR

O Cooperativa Agricolă de Producție Cringu
- 9 322 KG LA HECTAR

® Cooperativa Agricolă de Producție Turnu 
Măgurele - 8 813 KG LA HECTAR

© Cooperativa Agricolă de Producție Ulmeni
- 8 700 KG LA HECTAR

© Cooperativa Agricolă de Producție Gălă- 
teni - 8 576 KG LA HECTAR

© Cooperativa Agricolă de Producție Dracea
- 8 235 KG LA HECTAR

ÎN JUDEȚUL TULCEA :
© întreprinderea Agricolă de Stat Macin -

9 200 KG LA HECTAR

ÎN JUDEȚUL OLT:

• întreprinderea Agricolă de Stat Studina - 
8 800 KG LA HECTAR

® întreprinderea Agricolă de Stat Brebeni — 
8 600 KG LA HECTAR

• Cooperativa Agricolă de Producție Sprîn- 
cenata - 8 240 KG LA HECTAR

© Cooperativa Agricolă de Producție Brînco- 
veni-8 220 KG LA HECTAR

© Cooperativa Agricolă de Producție Piatra 
Olt-8 210 KG LA HECTAR

© Cooperativa Agricolă de Producție Orlea
- 8 200 KG LA HECTAR

în telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, oamenii muncii dintr-un 
mare număr de unități agricole de 
stat, cooperatiste și consilii unice 
agroindustriale raportează că. pu
ternic mobilizați de indicațiile și 
Îndemnurile conducătorului parti
dului și statului nostru, primite cu 
prilejul recentelor vizite de lucru 
efectuate in județe din zonele 
pudice ale țării, au reușit să recol
teze cu operativitate și fără pier
deri orzul de pe toate suprafețele 
cultivate, obținînd producții mari, 
superioare prevederilor de plan.

între unitățile agricole care au 
raportat realizarea unor recolte 
mari de orz se numără : in județul 
Olt : C.A.P. Pirșcoveni — 8 180 kg, 
C.A.P. Șerbănești — 8120 kg, 
C.A.P. Mihăiești — 8110 kg, 
C.A.P. „Nicolae Titulescu“ — 8 110 
kg. C.A.P. Unirea — Corabia — 
8 105 kg. C.A.P. Schitu — 8 080 kg, 
C.A.P. Vădastra — 8 080 kg, C.A.P. 
Coteana — 8 075 kg, C.A.P. Movi- 
leni — 8 070 kg, C.A.P. Gostavăț — 

ÎNCHEIAT RECOLTATUL ORZU
LUI PE CELE 500 HECTARE CU
PRINSE IN PLAN, OBȚINÎND O 
PRODUCȚIE MEDIE DE 11 128 KG 
LA HECTAR, CEEA CE REPRE
ZINTĂ O DEPĂȘIRE DE 4 918 KG 
FAȚA DE NIVELUL PLANI
FICAT.

Aceasta ne-a creat posibilitatea 
să realizăm o producție totală de 
5 564 tone față de 3 105 tone plani
ficat și să livrăm în fondul centra
lizat al statului întreaga producție 
de 5 564 tone, mai mult cu 2 459 tone 
decît prevederile Inițiale din plan.

Peste 50 la sută din necesarul de 
sămînță de orz al județului pentru 
anul agricol următor a fost obți
nută în unitatea noastră.

Vă raportăm, totodată, mult sti
mate tovarășe secretar general, că, 
respectînd cu strictețe verigile teh
nologice necesare obținerii unor 
recolte mari, și la griu estimăm o

8 070 kg, C.A.P. Vlădila — 8 070 kg, 
C.A.P. Redea — 8 060 kg. C.A.P. 
Izbiceni — 8 059 kg, C.A.P. Rusă- 
nești — 8 055 kg. C.A.P. Brebeni
— 8 055 kg, C.A.P. Obirșia — 8 055
kg. C.A.P. Bălteni — 8 050 kg. 
C.A.P. Stoicănești — 8 045 kg,
C.A.P. Vilcele — 8 040 kg. C.A.P. 
Cezieni — 8 020 kg, C.A.P. Romula
— 8 015 kg, C.A.P. Sinești — 8 015 
kg, C.A.P. Izvoarele — 8 010 kg ; 
in județul Mehedinți : C.A.P. 
Oprișor — 8120 kg ; in județul 
Constanța : C.A.P. Costinești — 
8 043 kg.

în prezent, se subliniază în tele
grame, importante forțe sint con
centrate la eliberarea terenurilor, 
executarea arăturilor. însămințarea 
culturilor duble. gospodărindu-se 
cu eficiență fondul funciar.

Se raportează că au fost termi
nate pregătirile în vederea desfășu
rării corespunzătoare a celei mai 
importante lucrări a campaniei a- 
gricole de vară — secerișul griul ii, 
asigurîndu-se, în fiecare unitate, 
condiții pentru stringerea recolt i 
in cel mai scurt timp, fără pierderi, 
în telegrame se arată, de aseme

producție medie de peste 10 tone 
la hectar. În următoarele’ zile vom 
trece la strîngerea griului, lucrare 
ce va fi încheiată în 5—6 zile și, 
acționind în flux continuu, zi și 
noapte, așă cum ne-ați indicat dum
neavoastră, în 48 de ore de la în
cheierea recoltatului, întreaga su
prafață de păioase va fi însămîn- 
țată cu culturi duble și succesive.

Toate celelalte culturi, inclusiv 
soia, care s-a dovedit că poate să 
fie cultivată cu bune rezultate șl 
pe terenuri din zone de deal, pro
mit, după starea de vegetație ce o 
au. producții la nivelul obiectivelor 
noii revoluții agrare.

Rezultatele noastre, cele obținute 
de întreaga țară în acest an, cind 
am aniversat patru decenii de la 
începutul cooperativizării agricultu
rii, relevă, prin graiul faptelor, jus
tețea politicii agrare a partidului și 
statului nostru, rolul decisiv al pro
prietății socialiste în dezvoltarea 
batriei, contribuția dumneavoastră 
hotărîtoare la modernizarea agri
culturii — ramură de bază a eco
nomiei naționale — la înflorirea 
satelor și orașelor țării, la ridicarea 
nivelului de viață al întregului po
por.

Vă asigurăm, pe dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu. pe 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. că vom face totul pen
tru a întimpina marile evenimente 
ale acestui an — aniversarea glorio
sului 23 August 1944 și cel de-al 
XIV-lea forum național al comu
niștilor — cu tot mai importante 
succese, adueîndu-ne astfel contri
buția la ridicarea patriei pe noi 
trepte de civilizație și progres.

9 Unitatea Agroindustrială Giurgiu — 8 620 
KG LA HECTAR

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA:
• Cooperativa Aaricolă de Producție Palazu 

Mare - 8 600 KG LA HECTAR
© Cooperativa Aaricolă de Producție Coba- 

din - 8 540 KG LA HECTAR
© Cooperativa Agricolă de Producție Tuzla 

-8 553 KG LA HECTAR
® Institutul de Cercetare și Producție pen

tru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas
- 8 550'XG LA HECTAR

• întreprinderea Aqricolă de Stat Tîrgușor — 
8 510 KG LA HECTAR

© întreprinderea Aqricolă de Stat Murfatlar 
-8 418 KG LA HECTAR

0 întreprinderea Aqricolă de Stat Mangalia
- 8 361 KG LA HECTAR

® Cooperativa Aqricolă de Producție „23 Au
gust" - 8 330 KG LA HECTAR

© Cooperativa Aqricolă de Producție Techir- 
ghiol - 8 305 KG LA HECTAR

© Cooperativa Aqricolă de Producție Agigea
- 8 293 KG LA HECTAR

ÎN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA :

© Consiliul Unic Agroindustrial de Stat și 
Cooperatist Petrești - 8 543 KG LA 
HECTAR

ÎN JUDEȚUL ARGEȘ :

© Cooperativa Agricolă de Producție Moză- 
ceni - 8 450 KG LA HECTAR

© Cooperativa Agricolă de Producție Rociu 
-8 233 KG LA HECTAR

® Cooperativa Agricolă de Producție Miroși
- 8 205 KG LA HECTAR

ÎN JUDEȚUL PRAHOVA :

• Cooperativa Agricolă de Producție Bucov
- 8 320 KG LA HECTAR

ÎN JUDEȚUL GALAȚI :

• Unitatea Agroindustrială Galați - 8 305 
KG LA HECTAR

nea, că lanurile de griu se prezintă 
astfel incit se estimează îndeplini
rea și depășirea producțiilor plani
ficate.

în această perioadă se acordă o 
atenție deosebită și lucrărilor de 
întreținere a culturilor de porumb, 
floarea-soarelui și sfecla de zahărj 
a căror stare de vegetație este 
foarte bună, asigurînd realizarea 
unor producții superioare, la nive
lul cerințelor noii revoluții agrare.

în încheierea telegramelor, oame
nii muncii din unitățile respective 
dau expresie sentimentelor de pro
fundă dragoste și caldă recunoș
tință pe care le nutresc față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, pentru 
grija acordată permanent dezvoltă
rii și modernizării agriculturii țării, 
angajindu-se să realizeze in acest 
an cele mai mari recolte de pînă 
acum, să întîmpine, astfel, cu re
zultate deosebite cea de-a 45-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
1944 și Congresul al XIV-lea al 
partidului.

Cronica zilei
La București au avut loc, tn peri

oada 21—23 iunie, convorbiri între 
delegațiile organelor centrale de pla
nificare din Republica Socialistă 
România și Republica Populară Po
lonă. conduse de Radu Bălan, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, și Franciszek Gaik, minis
tru, șef al Oficiului Central de Plani
ficare al R.P. Polone.

Cele două delegații au analizat, tn 
spiritul înțelegeriloț și hotărîrilor 
convenite la nivel înalt, posibilitățile 
dezvoltării în continuare a schimbu
rilor comerciale, colaborării economi
ce și tehnico-științifice în domenii de 
interes comun, specializării și coope
rării in producție, conlucrării dintre 
organele centrale de planificare din 
România și Polonia.

La încheierea convorbirilor, condu
cătorii delegațiilor . au semnat un 
protocol privind coordonarea planu
rilor economiilor naționale ale celor 
două țări în perioada 1991—1995.

La convorbiri și la semnare a fost 
prezent Jerzy Wozniak, ambasadorul 
R.P. Polone la București.

în timpul șederii în țara noastră, 
conducătorul delegației poloneze a 
vizitat obiective economice, social- 
culturale și edilitare din Capitală.

★
La Ambasada R.P.D. Coreene din 

București a avut loc, vineri, o c<fn- 
ferință de presă organizată cu prile
jul „Lunii de solidaritate cu lupta 
poporului coreean".

Cu această ocazie, s-au prezentat 
aspecte ale luptei poporului coreean 
pentru apărarea patriei, eforturile 
Partidului Muncii din Coreea si Gu
vernului Republicii Populare Demo
crate Coreene pentru lichidarea pe
ricolului de război, pentru o pace 
trainică în regiune. Totodată, au fost 
evidențiate preocupările permanente 
ale R.P.D. Coreene în vederea reuni- 
ficării pașnice a patriei și înfăptuirii 
aspirațiilor naționale legitime ale po
porului coreean.

A fost exprimată, de asemenea, 
profunda -recunoștință față de Parti
dul Comunist Român. Guvern-ul Re
publicii Socialiste România și po
porul român pentru sprijinul activ 
și consecvent acordat poporului co
reean în lupta pentru reunificarea 
independentă și pașnică a patriei.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Populare Mozambic, în Ca
pitală a avut loc, vineri, o manifesta
re culturală organizată de Institutul 
Român pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, în cadrul căreia au 
fost prezentate jmpresii de călătorie 
din această tară.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S. și Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.

★
Vineri, la hotelul „Unirea" din Iași 

s-a deschis expoziția itinerantă înti
tulată „U.R.S.S. — țara turismului, 
țara prietenilor", manifestare organi
zată de Comitetul de Stat al U.R.S.S. 
pentru turism internațional — „Intu- 
rist" — în cadrul relațiilor de priete
nie și colaborare dintre Uniunea So
vietică și Republica Socialistă Româ
nia. Expoziția reunește un mare nu
măr de fotografii și panouri ce repre
zintă locuri pitorești și ,obiective tu
ristice din Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

tv
13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă
14,45 Săptămînă politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.30 Sub tricolor, sub roșu steag
19,50 Teleenciclopedia
20.20 Tinerețea la rampă. Muzică ușoa

ră românească
20,55 Film artistic. ,.Ancheta*
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVE

In semifinalele
„Cupei României" la fotbal 

Dinamo — Victoria 
și Rapid — Steaua

Vineri s-a efectuat tragerea la sorți 
a semifinalelor Cupei României la 
fotbal, competiție ce se desfășoară 
sub genericul „Daciadei".

în penultima fază a cupei se vor 
întîlni, duminică, de la ora 17, Di
namo cu Victoria, respectiv Rapid și 
Steaua.

O FOTBAL. După cum s-a mai 
anunțat, în cursul lunii iulie se va 
desfășura tradiționala „Cupă inter
națională de vară — Intertoto", com
petiție fotbalistică la care sint pre
zente 44 de formații europene, prin
tre care cunoscutele Eintracht Frank
furt pe Main, S.C. Karlsruher, I.F.K. 
Goțeborg, F.C. Kaiserslautern,' Cari 
Zeiss Jena, Lokomotiv Leipzig, 
Grasshoppers Zurich, Sparta Braga, 
anul acesta urmînd să participe și 
echipa Rapid București, repartizată 
în grupa a 10-a, alături de Oergryte,
I.S. Goțeborg, Spartak Varna și W,is- 
mut Aue, din R.D. Germană.

Iată programul complet al grupei 
a 10-a : 1 iulie : Spartak Varna — 
Rapid București; Wismut Aue — 
Oergryte ; 5 iulie : Spartak Varna 
— Oergryte; 8 iulie : Spartak Var
na — Wismut Aue ; Rapid Bucu
rești — Oergryte; 12 iulie : Rapid 
București — Spartak Varna ; Oer
gryte — Wismut Aue ; 15 iulie : 
Rapid București — Wismut Aue ; 19 
Iulie : Wismut Aue — Spartak Var
na ; Oergryte — Rapid București ; 
22 iulie : Wismut Aue — Rapid 
București ; Oergtyte — Spartak 
Varna.

Aceste partide, precum șl alteia 
din celelalte 10 serii ale competiției, 
vor fi inserate in atractive concursuri 
de pronosticuri.

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul 24 iunie, ora 20 — 27 iunie, orii 
20. în țară : Vremea se va încălzi trep
tat. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai accentuate la începutul intervalu
lui în nordul, centrul și estul țării, 
unde, pe alocuri, vor cădea ploi, care 
vor avea și caracter de aversă, înso
țite și de descărcări electrice. în cele
lalte regiuni ploile vor fi izolate. în 
a doua parte a intervalului aceste fe
nomene meteorologice se vor semnala 
răzleț, mai ales in zonele de deal și 
de munte. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 20 de grade, iar 
maximele, în general, între 20 și 30 de 
grade. în București : Vremea se va 
încălzi treptat. Cerul va fi variabil, fa
vorabil aversei de ploaie la începutul 
intervalului. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 14 și 17 grade, cele 
maxime între 27 și 30 da grade.
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România isi reafirmă solidaritatea activă
cu tarile in curs de dezvoltare
Cuvîntul reprezentantului tării noastre la reuniunea 

celor 77“„Grupului
CARACAS 23 (Agerpres). — în ca

drul reuniunii ministeriale a 
„Grupului celor 77", ce se desfășoa
ră la Caracas, a luat cuvîntul 
adjunctul ministrului afacerilor ex
terne, Olimpia Solomonescu. Vorbi
toarea a relevat că, în contextul 
realităților economice internaționale, 
caracterizate prin adîncirea decala
jelor economice, „Grupul celor 77“ 
a devenit cadrul organizat pentru 
acțiuni comune ale țărilor membre 
în vederea instaurării unei noi or
dini economice mondiale.

Soluționarea problemelor complexe 
«le vieții economice și financiare in
ternaționale pune, în mod obiectiv, 
la ordinea zilei, necesitatea realiză
rii unui nou consens, la scară mon
dială, asupra problematicii econo
mice, îndeosebi a celei privind dez
voltarea și necesitatea adoptării de 
măsuri care să ducă la relansarea 
economică generală și întărirea coo
perării economice internaționale.

Considerăm că „Grupul celor 77“ 
trebuie să devină forța motrice pen
tru determinarea unui asemenea 
curs în relațiile economice interna
ționale.

Problemele globale cer soluții 
globale, rezultate din eforturi comu
ne. în acest sens, ne exprimăm con
vingerea că un moment important îl 
va constitui sesiunea extraordinară a 
Adunării generale din aprilie 1990 
consacrată revitalizării cooperării 
economice internaționale, creșterii și 
dezvoltării economice, în special a 
țărilor în curs de dezvoltare.

După ce a arătat că țara noastră 
consideră că este necesară o acțiune 
mai hotăirîtă a grupului în vederea 
determinării unei soluții globale po
litico-economice a problemei datoriei 
externe, că trebuie să fie acordată 
o atenție mai mare restructurării sis
temului monetar-financiar, democra
tizării organizațiilor financiare in
ternaționale, că trebuie eliminate

practicile protecționiste șl discrimi
natorii din comerțul internațional, de 
constrîngere economică pe conside
rente politice, vorbitoarea a arătat 
că, în acest cadru, România acordă 
o importanță deosebită extinderii, în 
viitor, a Sistemului global de pre
ferințe comerciale, atit în privința 
sferei de cuprindere, cît și a nu
mărului de țări 
acdrd.

Complexitatea șl 
blemelor economiei 
sitatea consolidării independenței e- 
conomice a fiecărei țări și cerințele 
progresului social-economic contem
poran impun întărirea solidarității 
țărilor în curs de dezvoltare, a uni
tății lor de acțiune împotriva orică
ror forme ale neocplonialismului, 
promovarea și apărarea principiilor 
egalității, suveranității, neamestecu
lui în treburile interne și avantajului 
reciproc în relațiile cu toate statele, 
indiferent de mărime sau putere 
economică.

Reuniunea constituie un prilej de 
a reafirma voința politică a țărilor 
noastre, a „Grupului celor 77", în 
ansamblul său, de a acționa, și în 
viitor, în strînsă unitate și solida
ritate. Numai în acest fel țările în 
curs de dezvoltare vor fi în măsu
ră să marcheze o evoluție pozitivă 
a relațiilor economice internaționale 
conform intereselor lor, să înregis
treze progrese hotărîtoare în direc
ția lichidării subdezvoltării și in
staurării unei ordini internaționale 
mai juste și mai echitabile.

Ca țară participantă la grupul re
gional latino-american. România va 
continua să-șl dezvolte relațiile prie
tenești și să-șl Intensifice conlu
crarea cu țările Americii Latine, 
pentru a contribui împreună la so
luționarea problemelor cu 
confruntă țările in curs de 
tare, în scopul promovării 
sulul economic și social al 
popoarelor.

GENEVA 23 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările celei de-a 76-a 
sesiuni a Conferinței Organizației In
ternaționale a Muncii (O.I.M.). Luînd 
cuvîntul în dezbaterile pe marginea 
raportului general pe tema „Redresa
rea economică și utilizarea forței de 
muncă", reprezentantul conducători
lor de întreprinderi din țara noas
tră s-a referit la mecanismul econo
mic instituit în ultimele două decenii, 
la modul de funcționare a arganisme-

participante la

gravitatea pro- 
mondiale, nece-

AUSTRIA

care se 
dezvol- 
progre- 
tuturor

Statele nealiniate trebuie să participe 
mai activ la soluționarea marilor 
probleme ale lumii contemporane

BELGRAD 23 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat publicației 
„Medjunarodna Politika", care apa
re la Belgrad, ministrul afacerilor 
externe al Mexicului, Fernando So
lana Morales, a subliniat necesita
tea adoptării unui concept mai di
namic al mișcării de nealiniere, care 
să permită statelor membre să parti
cipe mai activ la soluționarea mari
lor probleme ale lumii contempora
ne — lichidarea cursei înarmărilor, 
conflictelor regionale, crizei econo
mice internaționale etc. Mexicul — 
a spus el — dorește consolida
rea destinderii, înfăptuirea unei 
păci stabile șl definitive prin

noidezarmare șl realizarea unei 
ordini economice internaționale 
bazate pe egalitate și justiție în 
relațiile dintre țări. în context, 
el a arătat că soluționarea pro
blemelor economice mondiale Jntîr- 
zie din cauza lipsei de voință po
litică din partea unor state. Aceas
ta este una dintre principalele pro
bleme care afectează țările în curs 
de dezvoltare. Totodată, ministrul 
mexican a subliniat că datoria ex
ternă s-a adincit, întruclt țările în 
curs de dezvoltare au devenit ex
portatoare de capital, datorită ma
rilor dobînzi pe care trebuie să le 
achite.

Acțiuni în favoarea păcii și dezarmării
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Organizației

lor democrației muncitorești-revolu- 
ționare în cadrul autoconducerii, auto- 
gestiunii și autofinanțării, la preocu
pările constante pentru formarea și 
perfecționarea tuturor cadrelor, pre
cum și pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viață ale oa
menilor muncii.

In cadrul aceleiași ședințe a luat, 
de asemenea, cuvîntul reprezentan
tul U.G.S.R.

Manifestare culturală românească
VIENA 23 (Agerpres). — în loca

litatea austriacă Bad Deutsch-Al
tenberg a avut loc o manifestare 
culturală românească, în cadrul că
reia a fost făcută o amplă prezen
tare a realizărilor României obți
nute în cei 45 de ani de la eliberare, 
în toate domeniile, realizări ce se 
răsfrîng și in dezvoltarea culturii și 
artei în România.

Totodată, au fost prezentate as
pecte ale dezvoltării in ritm rapid 
a economiei României, subliniin- 
du-se importanța și semnificația în
cheierii, în martie 1989, a plății in
tegrale a datoriei externe a țării 
noastre.

A fost vernisată, de asemenea, o

expoziție de artă plastică româ
nească, reprezentativă pentru nive
lul de dezvoltare al artei și culturii 
românești.

în intervenția sa, primarul loca
lității Bai: Deutsch-Altenberg, Her
mann Treicsar, a reliefat faptul că 
în această pitorească localitate aus
triacă de pe malul Dunării este pe 
cale să se instituie o frumoasă 
tradiție legată de prezentele cultu
rale românești, actuala manifestare 
fiind deja a patra in decurs de 
cinci ani.

La manifestare au fost prezente 
oficialități ale landului Austria In
ferioară, oameni de cultură și artă, 
un numeros public.

Conflictul din Orientul Mijlociu poate fi reglementat 
numai pe calea tratativelor

O declarație a președintelui Egiptului
CAIRO 23 (Agerpres). — într-o de

clarație făcută ziariștilor, președinte
le Egiptului, Hosni Mubarak, a apre
ciat că starea conflictuală din Orien
tul Mijlociu, la fel ca și situația peri
culoasă din teritoriile ocupate pot fi 
reglementate numai pe calea tratati
velor politice. Este evident, a spus el, 
că măsurile militare și acțiunile de 
pe poziția forței nu dau și nu pot da 
rezultatele scontate. De aceea. Egip
tul cheamă toate părțile implicate în 
conflictul din 
tivelor. Șeful

regiune Ia masa trata- 
statului- egiptean a

estimat că ceea ce este valabil pen
tru întregul conflict se poate aplica 
și la situația din teritoriile ocupate, 
adăugind că represiunile împotriva 
palestinienilor nu pot da rezultate. 
Aceste probleme trebuie să fie solu
ționate, de asemenea, la masa trata
tivelor, a spus Hosni Mubarak.

Pe de altă parte, vicepremierul șl 
ministrul de externe al Egiptului, 
Esmat Abdel Meguid, a chemat co
munitatea internațională să exercite 
presiuni asupra Israelului pentru a-1 
determina să pună capăt intensifică
rii represiunii împotriva populației 
palestiniene din Cisiordania și Gaza.

Acord privind încetarea operațiunilor 
militare pe teritoriul angolez

în 
la nivel înalt 
desfășurată în 
din Zair, s-a 
prin care gu-

BERLIN. PLENARA C.C. AL P.S.U.G.
Convocarea celui de-al Xll-lea Congres al partidului

BERLIN 23 (Agerpres). — La Ber
lin s-au încheiat, vineri, lucrările 
plenarei C.C. al P.S.U.G. Plenara a 
examinat și aprobat raportul Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., pre
zentat de Joachim Hermann, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G.

Comitetul Central al P.S.U.G. a 
aprobat directivele pentru alegerea 
delegaților la cel de-al Xll-lea Con
gres al partidului, programat să se 
desfășoare în perioada 15—19 mai 
1990 la Berlin.

BERLIN 23 (Agerpres). — în ra
portul Biroului Politic al C.C.‘ al 
P.S.U.G. prezentat la plenara Comi
tetului Central al partidului se face 
o trecere in revistă a realizărilor ob
ținute de oamenii muncii din R.D. 
Germană în primele cinci luni ale 
anului în curs, în toate domeniile 
activității economice și sociale. Do
cumentul — relatează agenția A.D.N. 
— menționează că, în perioada de 
referință, venitul național a sporit 
cu 4 la sută, pe baza creșterii pro
ductivității muncii, a orientării in
vestițiilor cu precădere spre sec
toarele productive prioritare, paralel 
cu reducerea consumurilor specifice 
de materii prime, semifabricate și 
energie. Reafirmînd relația insepara
bilă dintre creșterea economică și 
perfecționarea activității pe plan so
cial — obiectiv suprem, al întregii 
politici a P.S.U.G. —, raportul 
referă la preocuparea continuă 
partidului de ridicare a nivelului 
trai al tuturor cetățenilor țării.

MOSCOVA

se 
a 

da

în continuare, în raport se relevă 
că politica P.S.U.G. se va conduce 
și în viitor după principiul că fiecare 
țară socialistă construiește socialis
mul în conformitate cu condițiile na
ționale și că fiecare 
gurul răspunzător 
porul său.

In prezent sîntem 
eforturi tot mai intense depuse de 
unii politicieni din țări capitaliste 
de a exercita presiuni politice, ideo
logice și economice asupra țărilor 
socialiste și de a le determina să 
adopte concepte și structuri capita
liste, un pluralism burghez și o 
ideologie burgheză. Sub stindardul 
„reînnoirii socialismului", forțe care 
aspiră la eliminarea socialismului 
sînt active — se arată în raport.

Documentul reafirmă hotărîrea 
conducerii P.S.U.G. de a face tot ce 
îi stă în putință pentru ca procesul 
de trecere de la confruntare la des
tindere să devină ireversibil. Lupta 
pentru dezarmare trebuie conti
nuată In special dată fiind intensifi
carea acțiunilor unor politicieni oc
cidentali ce se cramponează de 
poziția lor privind menținerea 
descurajării nucleare șl care se a- 
mestecă tot mai deschis în aface
rile interne ale țărilor socialiste.

Raportul acordă o importantă deo
sebită angajamentului de a fi res
pectate integritatea teritorială, su
veranitatea și securitatea fiecărui 
stat, precum șl dreptul tuturor po
poarelor de a-și alege în mod liber 
sistemul lor social.

partid este sin- 
față de po-

martorii unor

INTILNIRE LA NIVEL INALT SOVIETO-BULGARĂ
MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc, vineri, o întîl- 
nire între Mihail Gorbaciov, secretar 
general al C.C. _al P.C.U.S., președin
tele Sovietului 
Todor Jivkov, 
C.C. al P.C.B., . .
lui de Stat al R.P. Bulgaria, care a 
efectuat o vizită de lucru în Uniunea 
Sovietică. Cei doi conducători — re
latează agenția T.A.S.S. — s-au in
format reciproc asupra dezvoltării 
economico-sociale din țările lor. Ei au 
afirmat că fiecare partid și fiecare 
stat este pe deplin independent în 
stabilirea formelor de dezvoltare pe 
plan social, în elaborarea sarcinilor

Suprem al U.R.S.S., și 
secretar general al 

președintele Consiliu-

și stabilirii formelor de perfecționare 
a activității pe diverse planuri.

Cei doi interlocutori și-au expri
mat satisfacția pentru contribuția ță
rilor socialiste, inclusiv în cadrul 
Tratatului de la Varșovia, la conso
lidarea procesului de însănătoșire șl 
stabilizare a relațiilor internaționale, 
în primul rînd pe’continentul euro
pean. S-a subliniat că viitorul Euro
pei constă în întărirea încrederii și 
securității, prin reducerea radicală a 
forțelor armate și a tuturor catego
riilor de arme, printr-o colaborare 
multilaterală pe bază de egalitate a 
tuturor statelor.

Ședința Prezidiului C. C. al P. C. din Cehoslovacia

^AGENȚIILE DE PRESĂ^

TRANSMIT

PRIMIRE LA PRAGA. Pre
ședintele R.S. Cehoslovace. Gustav 
Husak, l-a primit pe Berhanu Ba- 
yih, ministrul afacerilor externe 
al Etiopiei, aflat într-o vizită ofi
cială la Praga. Au fost abordate, cu 
acest prilej, relațiile bilaterale și 
posibilitățile extinderii acestora în 
diverse domenii. S-a procedat la un 
schimb de păreri in legătură cu o 
serie de probleme internaționale 
actuale, cu precădere asupra evo
luțiilor de pe continentul african.

PLENARA. La Paris s-au desfă
șurat lucrările plenarei C.C. al 
P.C. Francez. Plenara a discutat 
unele probleme internaționale ac
tuale, îndeosebi probleme privind 
înfăptuirea dezarmării, sarcinile 
partidului pentru perioada urmă
toare și atitudinea P.C.F. față de 
proiectul de creare, în anul 1992, 
a pieței unice vest-europene.

INSARCINARE. Fostul premier 
elen Andreas Papandreu, lider al 
Partidului Mișcarea Socialistă Pan- 
elenă (PASOK), a fost însărcinat 
vineri de președintele țării, Chris
tos Sartzetakis, cu formarea noului 
guvern. După cum se știe, liderul 
Partidului Noua Democrație, Con
stantin Mitzotakis, a eșuat în în
cercarea de a alcătui un guvern. 
Această formațiune politică a obți
nut cele mai multe voturi la ale
gerile legislative de duminică 
18 iunie, dar insuficiente pentru 
alcătuirea unui guvern monocolor.

UN GRUP DE SENATORI de- 
mocrați americani au cerut admi
nistrației Bush să retragă trupele 
americane dislocate în Coreea de 
Sud — relatează agenția T.A.S.S. 
Luînd cuvîntul în subcomitetul 
senatorial pentru alocații, la lu
crările căruia a fost invitat și mi
nistrul apărării al S.U.A., senato
rul Bennett Johnstown a subliniat 
că guvernul Statelor Unite „tre
buie să înceapă, negocieri privind 
retragerea pe etape a forțelor mi
litare americane din Coreea de 
Sud".

BONN 23 (Agerpres). — Locuitorii 
orașului Kiel, important centru in
dustrial din landul Schleswig-Hol
stein, au participat la o amplă de
monstrație de protest împotriva an
corării în rada portului a navei mili
tare americane cu arme nucleare la 
bord — portavionul „Iowa“. Manifes- 
tanții purtau pancarte în care cereau 
autorităților să interzică navelor a- 
mericane să ancoreze în rada portu
lui. Marea Baltică, au arătat ei, tre
buie să devină o „zonă a păcii" în 
care să nu aibă acces nave avînd 
arme nucleare la bord.

23 (Agerpres). — 
I"__  ’ arme

i regiunea sud-estului 
reprezenta unul din

KINSHASA 23 (Agerpres). 
cadrul unei reuniuni 
a 18 state africane, 
localitatea Gbadolite, 
adoptat o declarație .
vernul Angolei și conducerea grupă
rii Unita au ajuns la o înțelegere 
privind încetarea focului și a tutu
ror operațiunilor militare pe terito
riul angolez, începind de la 24 iunie 
a.c. — informează agențiile ZI AN A, 
MENA, T.A.S.S. și China Nouă. 
Participanții la reuniune au hotărît 
crearea unei comisii, sub președinția 
șefului statului Zair, Mobutu Șese 
Seko ; ea urmează să stabilească 
detaliile planului de reconciliere na
țională în Angola.

statului 
exercițiu 
Africane

Președintele Angolei, Eduardo dos 
Santos, a declarat că acordul inter
venit reprezintă un prim pas spre 
realizarea păcii, guvernul de la 
Luanda avînd în vedere necesitatea 
de a se pune capăt războiului intern 
care durează de 14 ani.

Moussa Traore, șeful 
Mali, președintele in 
al Organizației Unității
(O.U.A.) — potrivit agenției China 
Nouă —, a declarat cu prilejul unei 
conferințe de presă desfășurate la 
încheierea reuniunii că întilnirea 
dintre președintele Angolei, Eduardo 
dos Santos, și liderul UNITA. Jonas 
Savimbi, reprezintă sfîrșitul războ
iului civil și începerea unei ere de 
reconstrucție.

PRAGA 23 (Agerpres). — La Praga 
a avut loc ședința Prezidiului Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, care a exami
nat aspecte legate de pregătirea pen
tru consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, progra
mată să aibă loc în prima decadă a 
lunii iulie, la București, informează 
agenția C.T.K.

Prezidiul a examinat, totodată, o 
serie de probleme majore ale dezvol
tării economiei naționale a R.S. Ceho
slovace, în conformitate cu pregătiri
le celui de-al XVIII-Iea Congres al 
P.C.C. în centrul atenției, prșcizează 
C.T.K., s-au aflat proiectul dezvol
tării în perspectivă a R.S. Cehoslova
ce pînă în anul 2005 și proiectul Di
rectivelor politico-economice de pre
gătire a planului cincinal 1991—1995.

UN AVION VEST-GERMAN a 
pătruns la 21 iunie a.c. in spațiul 
aerian al R.D. Germane, în zona 
Hildburghausen, și ignorind nor
mele internaționale stabilite pen
tru asemenea cazuri a refuzat să 
aterizeze, și-a continuat zborul, 
părăsind spațiul aerian al R.D.G. 
în zona Eisenach, transmite agen
ția A.D.N. Reprezentanța perma
nentă a R.D.G. în R.F.G. a înain
tat un protest ferm'Cancelariei fe
derale a R.F. Germania în legătu
ră cu această violare gravă a spa
țiului aerian al R.D. Germane, 
precizind că numai datorită deose
bitei rețineri de care au dat do
vadă forțele de apărare a securită
ții spațiului aerian al R.D.G. acest 
incident nu a avut urmări grave. 
A fost exprimată speranța că au
toritățile de resort din R.F.G. vor 
lua măsuri eficiente pentru evita
rea unor asemenea incidente, 
cizează A.D.N. pre-

ULAN BATOR

Plenara C.C. al P.P.R.M,
JAKARTA . _ .

Crearea unei zone libere de 
nucleare în
Asiei va 1 ---------
subiectele principale de discuție în 
cadrul reuniunii miniștrilor de ex
terne ai țărilor membre ale Asocia
ției națiunilor din Asia de sud-est 
(A.S.E.A.N.), leare va avea loc în 
Brunei, la începutul lunii iulie. Par
lamentul indonezian s-a pronunțat în 
ultimele zile în favoarea intensifică
rii eforturilor orientate spre acest 
obiectiv.

In sprijinul soluționării 
problemei Saharei Occidentale

ALGER 23 (Agerpres). — Secreta
rul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, a efectuat o vizită în lo
calitatea algeriană Tinduf, venind 
din capitala Republicii Mali. El s-a 
întîlnit într-o tabără de refugiați cu 
secretarul general al Frontului

Polisario, Mohammed Abdelaziz, 
în cursul convorbirilor au fost abor
date aspecte privind soluționarea 
problemei Saharei Occidentale, în 
conformitate cu planul elaborat de 
O.N.U. și O.U.A.

ULAN BATOR 23 (Agerpres). — 
La Ulan Bator s-au desfășurat lu
crările plenarei C.C. al P.P.R.M., 
care a dezbătut probleme legate de 
creșterea eficienței Investițiilor ca
pitale. în cadrul plenarei a luat cu
vîntul Jambîn Batmunh, secretar ge
neral al C.C. al P.P.R.M., președin
tele Prezidiului Marelui Hural Popu
lar al R.P. Mongole, care a subliniat 
că, în prezent, investițiile capitale 
în economia națională sînt de aproa-

pe 1,6 ori mal mari decft In anul 
1980, dar că o parte din ele nu se va
lorifică în mod eficient. Este sem
nalată, de asemenea, creșterea con
sumurilor materiale în economia na
țională, relevîndu-se necesiatea unei 
mai bune gospodăriri a fondurilor de 
Investiții, trecerii mai active la sis
temul de autogestiune a obiectivelor 
economice, perfecționarea mecanis
mului economic și creșterea produc
tivității muncii.

COLABORARE. în capitala
Yemen s-au încheiat lucrările___
de-a treia sesiuni a Comitetului 
pentru dezvoltare șl planificare al 
R.A. Yemen și R.D.P. Yemen. După 
cum transmite agenția I.N.A., do
cumentul semnat cu acest prilej 
relevă poziția comună a părților de 
a continua să acționeze în direcția 
coordonării eforturilor celor două 
țări în realizarea unei colaborări 
mai intense în diferite domenii de 
activitate, a înfăptuirii integrării 
pe perioada anilor următori.

R.A. 
celei

GRECIA ȘI IUGOSLAVIA au 
semnat joi la Atena un program 
de cooperare științifică și tehnică 
pe următorii doi ani. Documentuka 
fost semnat la Încheierea lucrărilor 
unui subcomitet mixt de cooperare 
dintre cele două țări.
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R.F. GERMANIA

„Rezultatele alegerilor pentru par
lamentul vest-european, soldate cu 
noi cîștiguri pentru gruparea de 
extremă dreaptă — «Republicanii», 
Împreună cu pierderile masive în
registrate de Uniunea creștin-demo- 
crată și Uniunea creștin-socială, au 
amplificat tensiunea politică in 
Germania Federală" — notează agen
ția vest-germană de presă D.P.A., 
într-un prim bilanț al scrutinului de 
la 18 iunie.
' Față de alegerile similare din 1984,

— diminuat de 
sută. ‘ U.C.S. 

mai 
fieful i

s-a
la

ponderea U.C.D. 
Ia 46 la 37,8 
a suferit un șoc și 
In Bavaria 
ral tradițional. Ea nu

ei 
a

puternic 
electo- 

___ ___________ întrunit 
decît 45,4 la sută din voturi, față de 
57,2 la sută cît a obținut acum cinci 
ani. Nici Partidul Social-Democrat nu 
și-a atins țelul propus, de a depăși 
U.C.D. in ceea ce privește audiența in 
rindul alegătorilor. Principalul partid 
al opoziției a întrunit doar 37,3 la 
sută. Partidul Liberal-Democrat, 
partener al U.C.D. și U.C.S. în coali
ția guvernamentală de la Bonn, și-a 
îmbunătățit întrucîtva pozițiile, iar 
„Ecologiștii" („Verzii") au realizat 
8,4 la sută din voturi față de 8,2 la 
sută în 1984.

De-a dreptul șocante au fost cîștl- 
gurile „Republicanilor", care au ob
ținut peste 7 la sută din voturi. Con
dusă de F. Schdnhuber — care nu s-a 
temut să-și etaleze public apartenen
ța, în trecut, la formațiile naziste
S.S. —, această grupare, înființată în 
1983, a reușit să-și recruteze aderenți 
mai ales în rîndurile polițiștilor, ale 
gradaților din armată și ale unor pă
turi debusolate. „Republicanii" au ex
ploatat cu abilitate anumite nemul
țumiri generate de politica marilor 
partide, au profitat de pozițiile am
bigue privind evaluarea trecutului, 
îndeosebi a perioadei cînd la putere 
se afla regimul nazist, de îngăduința 
și chiar protecția autorităților. In 
campania electorală, „Republicanii" 
ș-au folosit de cunoscutele lor sloga- 
ne — „Germania să rămînă a ger
manilor", 
străinilor" 
față de 
ționalitate 
vînd mai ales iluzii privind revizuirea

„Să fie stopat accesul
— incitînd la ură 

cetățenii de altă na- 
aflați în R.F.G. și culti-

Dileme postelectorale „Un vot de neîncredere" pentru guvern
granițelor și realităților postbelice din 
Europa.

După cum au demonstrat alegerile 
din Berlinul occidental și mai recent 
din landul Hessen, „Republicanii" 
cîștigă voturi de la o parte a cliente
lei electorale a U.C.D., iar mai re
cent și de la U.C.S.

Ce-i drept, liderii U.C.D. șl U.C.S. 
au luat unele măsuri preventive in 
pregătirea scrutinului de la 18 iunie. 
Cancelarul H. Kohl, președintele 
U.C.D., a procedat la o amplă rema
niere guvernamentală, care a afectat 
ministerele de interne, apărării, fi
nanțelor, construcțiilor și transportu
lui, a căror gestiune se considera că 
a generat profunde insatisfacții în 
rindul populației. De asemenea s-a 
revenit asupra unor măsuri consi
derate nepopulare : guvernul a re
nunțat, de exemplu, să prelungească 
cu 3 luni serviciul militar și să intro
ducă un nou impozit, dezavantajos 
micilor depunători.

în domeniul apărării, guvernul de 
Ia Bonn a considerat că este mal 
convenabil, în perspectiva unor con
fruntări electorale, să susțină, în ca
drul N.A.T.O., amînarea, după 1992, 
a adoptării unei decizii în privința 
modernizării rachetelor cu rază scurtă 
de acțiune, adică după alegerile ge
nerale pentru Bundestag din decem
brie 1990. Dar, după cum se știe, 
la recenta reuniune la nivel înalt a 
N.A.T.O., reprezentanții R.F.G. au 
făcut concesii importante în această 
privință.

Pe plan social, guvernul s-a arătat 
dispus, după aproape șapte ani de 
cînd deține pîrghiile puterii, să a- 
bordeze concret problema șomajului. 
A fost chiar alocată o sumă de 1,75 
miliarde mărci pentru atenuarea șo
majului de durată. După opinia lui 
Ernst Breit, președintele Federației 
sindicatelor vest-germane (D.G.B.), 
programul guvernului ar putea însă 
ameliora situația a numai o zecime 
din cei 700 000 de șomeri care caută 
în zadar de peste un an și mai bine 
un loc de muncă. „Este totuși un eve
niment faptul că guvernul și-a des
coperit grija pentru șomeri" — apre
ciază „Frankfurter Rundschau". „Evi
dent — scrie ziarul — a trebuit ca, 
mai întîi, cancelarul, împreună cu 
echipa sa, să ajungă la ananghie spre 
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a-și aminti de acest potențial electo
ral neglijat. Sute de mii de oameni 
se simt decepționați de promisiunile 
guvernului, care, la venirea la pu
tere, a anunțat «o schimbare radica
lă»". După repetate operațiuni cos
metice, de ștergere, pe motive ar
bitrare, din evidența Oficiului fede
ral ai muncii a sute de mii de per
soane rămase fără slujbe, cifra șo
majului a fost în luna mai de 1,95 
milioane, ceea ce înseamnă că a co- 
borit,' pentru prima oară după 1982, 
sub linia fatală de demarcație de 2 
milioane, dar în nici un caz nu a pu
tut fi adusă la sub un milion, cît a 
promis guvernul. Este o situație care 
se datorește în parte și faptului că 
sumele alocate cu zgîrcenie pentru 
reducerea șomajului — sume consi
derate de opoziția social-democrată 
drept ., o picătură de apă pe o piatră 
încinsă", și care în proporție de peste 
80 la sută sînt destinate, să compen
seze cheltuielile de salarizare ale pa
tronilor — contrastează flagrant cu 
cheltuielile militare, cu miliardele 
de mărci destinate producerii unor 
arme de luptă moderne, cum este a- 
vionul militar „Jăger-90“.

După cum se vede, „inițiativele cu 
care guvernul a încercat să refacă 
pozițiile pierdute" („Siiddeutsche 
Zeitung") nu s-au dovedit în măsură 
să consolideze bazele coaliției. Motive 
de îngrijorare au însă toate cele patru 
partide reprezentate în Bundestag, 
dacă actuala tendință a corpului elec
toral se menține și la scrutinul par
lamentar din decembrie 1990.

Scrutinul de la 18 iunie a arătat 
clar că nici gruparea partidelor aflate 
la putere (U.C.D., U.C.S., P.L.D.), nici 
cea a opoziției (P.S.D. și „Verzii") nu 
ar putea forma majorități parlamen
tare care să le permită să-și asume 
răspunderea guvernării. Iar în ca
zul pătrunderii „Republicanilor" în 
Bundestag, s-ar contura, după opi
nia presei vest-germane, perspectiva 
îngrijorătoare a unei alianțe cu ex
tremiștii de dreapta sau recurgerea 
la sprijinul parlamentar al acestora. 
Rămîne de văzut dacă promisiunile 
făcute de marile partide vest-germa
ne (U.C.D. și P.S.D.) de a opri a- 
ceaștă evoluție vor fi concretizate.

Petre STANCESCU

MAREA BRITANIE

alegerile prece- 
cel de-al doilea

„Dezastrul electoral pentru con
servatori" ; „Derută in rindul parti
dului aflat la putere de zece ani" ; 
„Un vot masiv de neîncredere". Iată 
doar cîteva din aprecierile și titlu
rile cu care presa și agențiile inter
naționale au anunțat rezultatele vo
tului care a avut loc la 15 iunie in 
Regatul Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord pentru desemnarea 
celor 81 de deputați, cîți urmează să 
aibă această țară în parlamentul 
vest-european. Datele scrutinului : 
principalul partid de opoziție, parti
dul laburist, a obținut 51 de man
date, în timp ce partidul de guver- 
nămînt, conservator, va avea numai 
26. Astfel, în timp ce primul partid 
a cîștigat, față de 
dente, 21 de locuri, 
a pierdut 19.

Cum se explică 
șire" — cum aprecia agenția D.P.A. 
masiva pierdere de voturi a conser
vatorilor? Desigur, cauzele sînt mul
tiple, iar elementele de nemulțumire 
începuseră să devină tot mai vi
zibile. In urmă cu aproape două 
luni, un sondaj de opinie sesiza — 
pentru prima dată din 1979 — un 
„avans" al laburiștilor și „pier
derea terenului" de către conserva
tori. Așa incit, la alegerile pentru 
parlamentul vest-european surprin
zătoare a fost nu infrîngerea pro- 
priu-zisă a conservatorilor, cît am
ploarea ei.

Judecind după aprecierile comen
tatorilor politici din capitala brita
nică, principalul factor al nemulțu
mirilor este starea economiei. Ră
bufniri ale Insatisfacției față de po
litica economică a guvernului s-au 
făcut simțite chiar în rîndurile par
tidului conservator și, în special, ale 
patronatului. Se reproșează reduce
rea ritmului de dezvoltare economi
că, nivelul foarte înalt pe care l-a 
atins inflația, de 8,3 la sută, scăde
rea sensibilă a valorii lirei sterline, 
deficitul masiv al balanței de plăți, 
rămînerea în urmă în ceea ce pri
vește capacitatea competitivă în 
comparație cu principalii concurențl 
occidentali. La acestea se adaugă 
nemulțumirile unor cercuri largi ale 
populației pentru existenta unui 
șomaj masiv pe termen lung, care 

cuprinde 40 la sută din numărul ce
lor fără un loc de muncă, pentru 
existența unui mare număr de tineri 
fără adăpost, fără posibilitatea de 
a-și continua studiile, de a găsi o 
încadrare pe măsura calificării. Ca 
o expresie a nemulțumirilor celor ce 
muncesc, presa britanică menționea
ză greva generală de miercuri a 
salariaților de la căile ferate din în
treaga țară, ca și greva personalului 
de la transporturile publice — me
trou și autobuze — din Londra. 
Aceasta a fost prima încetare totală 
a lucrului în transporturile publice 
londoneze de la greva generală din 
1926. Salariații revendică îmbunătă
țirea condițiilor de viață și muncă.

In al doilea rînd, puternice resen
timente în rîndul maselor muncitoa
re. al cercurilor progresiste din Ma
rea Britanie- a stîrnit politica gu
vernului conservator de reprivatiza- 
re a unor sectoare de stat ale eco
nomiei, acțiune care a favorizat ma
rele capital, oferindu-i posibilitatea 
să realizeze profituri suplimentare. 
Ce-i drept, ca urmare a reprivatiză- 
rilor, unii cetățeni de rînd s-au lă
sat ademeniți și au cumpărat, cu 
puținii bani pe care reușiseră să-i 
economisească, un număr de acțiuni. 
Ei n-au devenit însă nici capitaliști, 
nici n-au căpătat vreo posibilitate 
să-șl spună cuvîntul și să hotărască 
asupra problemelor privind soarta 
companiei respective, deoarece acest 
drept este rezervat doar celor care 
dețin principalul pachet de acțiuni. 
Fapt este că urmare a reprivatiză- 
rilor, in sectoarele afectate s-au 
Înregistrat serioase creșteri de pre
turi, lovind astfel în cei mulți, 
cu venituri modeste. Așa se și ex
plică numeroasele demonstrații de 
protest desfășurate în diverse loca
lități din țară împotriva denaționa- 
lizărilor impuse de guvern.

Așa cum subliniază presa, în pe
rioada celor zece ani de guvernare 
conservatoare, în Marea Britanie s-a 
înregistrat și o continuă erodare a 
drepturilor și libertăților democra
tice. Puternic lovite au fost sindi
catele. Diversele legiuiri adoptate de 
parlament au îngrădit serios drep
turile trade-union-urilor, săptămîna- 
lul „Labour Weekly" menționînd că 
acestora „le-au fost puse cătușe". La 

rîndul său, revista „Time" informea
ză despre protestul a 200 cunoscute 
personalități ale vieții literare, ar
tistice și științifice din Marea Bri
tanie, printre care cunoscutele ac
trițe Glenda Jackson și Peggy Ash
croft, dramaturgii Harold Pinter și 
Dennis Potter, romancierul John Fo- 
wles, omul de știință James Black, 
laureat al Premiului Nobel, care re
vendică adoptarea unui „cod al drep
turilor cetățenești". Proounerea — 
continuă „Time" — este determinată 
de erodarea libertăților civile și a 
drepturilor democratice în Marea 
Britanie sub guvernul conservator.

Pe acest fundal politic, economic 
și social — arăta agenția Efe — a 
avut loc „dezastrul electoral sufe
rit de partidul conservator, pe care 
comentatorii politici îl interpretează 
ca pe un referendum față de poli
tica guvernului Thatcher si ca pe un 
indiciu că popularitatea acestuia este 
in scădere, in timp ce laburiștii au 
marcat un avans considerabil".

Eșecul 
partidul 
însă că 
joritatea 
Westminster, 
mera Comunelor el își păstrea
ză un avans de aproape 100' 
de mandate, pe care l-a obținut 
în alegerile din 1987 și care îi per
mite să guverneze în continuare pînă 
în 1991. Insă la Londra au 
să se facă auzite glasuri 
apreciind scrutinul de acum 
zile drept „un vot popular 
încredere in guvern" — cer devansa
rea alegerilor generale. în acest sens 
s-au pronunțat reprezentanții parti
dului laburist și în primul rînd lide
rul acestei formațiuni politice, Neil 
Kinnock. Este însă greu de crezut 
că guvernul se va arăta grăbit să 
procedeze în conformitate cu aceste 
cerințe. Cel mult — scria ziarul 
„Guardian" — premierul britanic va 
căuta ca printr-o remaniere substan
țială „să împrospăteze imaginea gu
vernului".

suferit Ia 15 iunie de 
conservator nu înseamnă 
acesta și-a pierdut ma
in parlamentul 

Dimpotrivă,
i Comunelor
un avans

de la 
în Ca-

început 
care — 

citeva 
de ne-
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EXPERIENȚA NUCLEARA. Sta
tele Unite au efectuat, joi, o expe
riență nucleară subterană în de
șertul Nevada. Puterea exploziei a 
fost de 20—150 kilotone, ea pro- 
vocînd un seism subteran cu mag
nitudinea de 5,2 grade pe scara 
Richter. Explozia — a șasea din anul 
acesta — a fost efectuată în sco
pul perfecționării armamentelor 
nucleare. O nouă explozie a 
programată în Nevada pentru 
de simbătă.

fost 
ziua

al
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REUNIUNE. Reprezentanți 
grupărilor socialiste parlamen
tare din nouă țări latino-america- 
ne s-au reunit la Montevideo pen
tru a discuta modalitățile de co
operare a forurilor legislative din 
statele respective in diverse do
menii ale activității economice șl 
sociale. Deputății socialiști din Ar
gentina, Bolivia. Brazilia. Chile, 
Costa Rica. Mexic, Paraguay, Peru 
și Uruguay vor dezbate și unele 
aspecte ’ale preocupantei pro
bleme a datoriei externe, precum 
și căile de consolidare a procese
lor democratice din subcontinentul 
latino-american.

I

1 ACORD DE COOPERARE FRAN- 
I CO—VIETNAMEZ. La Paris au 

avut loc convorbiri între Roland 
Dumas, ministrul relațiilor exter-

■ ne al Franței, și Nguyen Co Thach, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul afacerilor ex-

■ terne al R.S. Vietnam. Au fost 
discutate aspecte ale relațiilor bi
laterale, probleme regionale și in-

Iternaționale. Cu același prilej, în
tre guvernele celor două țări a 
fost semnat un acord de coopera- 

Ire economică, industrială, tehnico- 
științifică și culturală.

I MONEDA NAȚIONALĂ ISRAE- 
LIANA, shekelul, a FOST DE
VALORIZATA cu 4,4 Ia sută, în

I intenția declarată a oficialităților 
de a stimula exporturile și a re
dresa situația economică a țării.

I Guvernatorul Băncii 
raelului a precizat, 
cizia, că, în primele

| anului exporturile
• scăzut cu 3,4 la sută, iar defici

tul balanței comerciale a ajuns la
| 1,4 miliarde dolari.

centrale a Is- 
anunțînd de- 
cinci luni ale 
israeliene au


