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tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, 
președintele Republicii Socialiste România, 
adresat participanților la cel de-al XIII-lea Festival Mondial 

al Tineretului și Studenților de la Phenian

Hotăririle Plenarei C. C. al P. C. R., ideile și orientările 

din magistrala cuvînțare a tovarășul^ Nicolae Ceaușeșcu 

AMPLU Șl CUTEZĂTOR PROGRAM
DE DEZVOLTARE MULTILATERALĂ A PATRIEI

Stabilind obiectivele privind dezvoltarea economico-socială a patriei 
noastre, trebuie să acționăm cu înaltă răspundere revoluționară pentru per
fecționarea întregii activități și pentru unirea întregului popor în lupta și 
munca de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare 
fermă a României spre comunism.

NICOLAE CEAUȘEȘCU
Documentele adoptate de recenta 

Plenară a C.C. al P.C.R. aduc in fața 
partidului și poporului, a întregii na
țiuni argumentele edificatoare ale 
unei politici profund științifice con
sacrate in întregime dezvoltării mul
tilaterale a țării, înfățișează tabloul 
măreț al grandioaselor succese do- 
bindite de poporul nostru în înfăp
tuirea noii societăți, trasează cu clar
viziune și perspicacitate obiectivele 
de construcție și creație viitoare, în
suși viitorul societății noastre. Așa 
cum se desprinde cu putere din ma
gistrala cuvînțare a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, comuniștii, toți 
oamenii muncii au temeinice motive 
de mîndrie, de înaltă satisfacție pri
vind la prodigioasele realizări pe care 
noua orinduire le-a înscris in toate 
domeniile, la profundele înnoiri și 
prefaceri revoluționare intervenite 
in viața țării.

înalta prețuire pe care comuniștii, 
întregul nostru popor o acordă ma
rilor înfăptuiri ale construcției so
cialiste — cu deosebire glorioasei e- 
poci de istorie revoluționară inau
gurate de Congresul al IX-lea — și-a 
aflat o vie expresie in entuziasmul 
și adeziune cu care întregul partid 
și popor au mtimpinat Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. de a se pro
pune ca tovarășul Nicolae Ceaușeșcu 
să fie rein vestit la cel de-al XIV-lea 
Congres in suprema funcție de se
cretar general al partidului. Unani
mitatea și înflăcărarea cu care este 
susținută această opțiune istorică de 
către întregul popor izvorăște din 
convingerea că pentru partid, pentru 
popor tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a 
reprezentat și reprezintă certitudinea 
continuității și împlinirii obiectivelor 
istorice ale dezvoltării multilaterale 
a țării, garanția existenței unei 
patrii cu un prezent socialist demn, 
cu un viitor comunist luminos.

Mărețele realizări ale construcției 
noastre socialiste sînt prezente in 
toate domeniile de activitate : in 
industrie și agricultură, in invăță- 
mint și sănătate, in cultură. în ști
ință, in ridicarea nivelului de pregă
tire politico-ideologică și cultural-ști- 
ințifică al maselor, in creșterea cali
tății vieții. Creșterea producției in
dustriale — de peste 135 de ori, din 
care de 120 de ori după Congresul al 
IX-lea, a producției agricole de peste 
10 ori. din care de 6 ori după 1965. a 
venitului național de peste 40 de ori, 
din care de 33 de ori în ultimii 24 de 
ani ; înfăptuirea unui vast program 
de investiții care a stat la baza edi
ficării unei moderne baze tehnico-

materiale a societății ce a trezit la o 
nouă viață fiecare județ ; realizarea 
unui impresionant program de con
strucții de locuințe, ceea ce a făcut 
posibil ca. in spiritul aprecierilor din 
cuvintare. această problemă să fie 
rezolvată pină în anul 1995 ; genera
lizarea, incepind cu 1990, a învăță- 
mintului de 12 ani ; creșterea consi
derabilă a veniturilor medii ale celor 
ce muncesc ; achitarea datoriei ex
terne in condițiile in care programele 
de dezvoltare economico-socială a 
patriei au fost integral înfăptuite, și 
numai din 1980 au avut loc două 
majorări ale retribuțiilor oame
nilor muncii, toate acestea ilus
trează cu marea putere de convin
gere a faptelor forța transformatoare 
a noii orinduiri, capacitatea sa de a 
se soluționa în mod superior proble
mele/ dezvoltării, de a asigura con
diții mereu mai bune de viață, de 
muncă. „în cei 40 de ani de construc
ție socialistă, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu. și îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al partidului, din 
1965, poporul român, sub conducerea 
gloriosului nostru partid comunist, a 
străbătut mai multe etape istorice și 
a ajuns Ia un asemenea nivel de dez
voltare economico-socială. de civili
zație generală cum nu s-a realizat 
intr-o perioadă de sute de ani și aș 
sublinia in mod deosebit — in intrea*-  
ga perioadă de dezvoltare capitalistă".

Socialismul și-a afirmat cu putere 
superioritatea nu de la sine, ci prin 
munca eroică a poporului condus de

partid, în cadrul unor structuri so- 
cial-politice și de conducere, al ela
borării unei strategii adecvate condi
țiilor sotial-concrete ale țării, parti
cularităților fiecărei etape de dezvol
tare. Din această perspectivă, pri
vind la drumul parcurs, încercînd o 
descifrare a temeiurilor adinei care 
au stat la baza realizărilor dobin- 
dite de poporul nostru în anii so
cialismului. se cuvine în primul rînd 
reliefată importanta hotăritoare a ro
lului conducător al partidului clasei 
muncitoare în succesul de ansamblu 
al operei istorice de făurire a noii 
orînduiri. Partidul, ca forță politică 
conducătoare, are răspunderea ela
borării strategiilor de dezvoltare, a 
aplicării principiilor generale ale 
socialismului la condițiile sl realită
țile din fiecare țară, a unirii energi
ilor colectivelor de oameni ai muncii, 
orientării lor către înfăptuirea obiec
tivelor prioritare ale unei etape sau 
alteia. Este de neconceput desfășura
rea unei opere de o asemenea am
ploare fără existența unei forțe po
litice conducătoare.

Pentru poporul român este un mo
tiv de adincă mîndrie să sublinieze, 
acum, după 40 de ani de construcție 
socialistă, că partidul revoluționar al 
clasei muncitoare. Partidul Comunist 
Român, și-a îndeplinit exemplar mi
siunea istorică, a acționat eroic pen
tru transformarea socialistă a patriei. 
Cu deosebire se remarcă preocupa
rea consecventă a partidului, afirma
tă mai ales in perioada ce a urmat

Congresului al IX-lea. de a imprima 
noi ritmuri de dezvoltare tării, de a 
accelera progresul său economico-so- 
cial, de a-1 conecta mai strîns la cu
ceririle revoluției tehnico-științifice 
contemporane, de a institui dialogul 
cu poporul, consultarea permanentă 
și sistematică a maselor ca metodă 
de cpnducere socială. Dacă putem 
vorbi despre această perioadă drept 
dea mai bogată în realizări din în
treaga istorie socialistă a patriei, a- 
ceasta se datorează în primul rînd 
modului în care partidul și-a con
ceput și realizat răspunderea sa 
de forță politică conducătoare a so
cietății.

O idee majoră de cea mai mare 
însemnătate pe care o evidențiază 
construcția socialistă în România este 
rolul cu totul deoseoit al pro
prietății socialiste în progresul 
noii orînduiri. Proprietatea socialis
tă nu este un lucru de importanță 
secundară în edificiul de ansamblu 
al noii orinduiri. Ea este baza e- 
conomică a relațiilor de producție 
socialistă, condiția hotăritoare a 
conducerii planificate, a orientării 
potențialului de care dispune la un 
moment dat societatea in direcții 
hotăritoare pentru accelerarea pro
gresului economico-social. Proprieta
tea socialistă a creat condiții pentru 
alocarea unei însemnate părți din 
venitul național dezvoltării ; ea 
deci a făcut posibil progresul acce-
(Continuare în pag. a IV-a)

OPȚIUNEA ÎNTREGULUI PARTID, 
OPȚIUNEA ÎNTREGULUI POPOR 

Unanimă si entuziastă aprobare a propunerii de realegere 
a tovarășului Nicolae Ceausescu 

in funcția supremă de secretar generai al partidului
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Șl CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR Șl SERVICIILOR

Răspunderea fermă pentru calitate, 
răspundere pentru munca fiecăruia

In anii de după Congresul al IX- 
lea al partidului, numitorul comun 
al tuturor măsurilor și acțiunilor 
întreprinse pe plan tehnic, econo
mic și politic l-a reprezentat preo
cuparea pentru calitate și eficiență, 
pentru ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, corespunză
tor posibilităților oferite de progre
sul științifico-tehnic și exigentelor 
pieței interne și externe.

în această privință, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU a subliniat 
in repetate rînduri că trebuie să 
punem in centrul activității proble
ma numărul unu a vieții economice 
— realizarea producției la cel mai 
înalt nivel tehnic și calitativ. Ex
plicația este evidentă : asigurarea 
unei inalte calități reprezintă o ce
rință obiectivă, o condiție esențială 
ca economia noastră națională să se 
alinieze tot mai eficient în competi
ția mondală a valorilor materiale, 
declanșați și întreținută la parame
tri înalti de revoluția tehnico-știin- 
țifică actuală. Firește. în această 
confruntare permanentă, nimeni nu 
se poate aștepta la ..bunăvoința" sau 
„ingăduința" partenerilor, criteriul 
esențial fiind numai și numai pro
dusele de nivel tehnic calitativ și 
de fiabilitate mereu mai ridicat, rea
lizate la «osturi competitive.

Criteriul valorii, a! calității, al 
eficienței a devenit astăzi atotstăpî- 
nitor în sfera producției materiale. 
Respectarm Iul cu strictețe, cu alte 
cuvinte fabricarea numai a unor 
produse da înalt nivel tehnic si de 
calitate curespunzătoare ' reprezintă 
o dovadă de sănătate a oricărui 
mecanism economic, de maturitate a

unei industrii și se reflectă nemij
locit pe planul eficienței, al fructifi
cării muncii sociale. Totodată, pro
ducerea mărfurilor de calitate este 
determinantă pentru insăși calitatea 
vieții.

Iată de ce acum, așa cum a re
zultat limpede din lucrările recentei 
Plenare a C.C. al P.C.R.. din cu- 
vintarea rostită . de tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu. ne aflăm in fața 
unui important salt calitativ și de 
eficiență pe care economia națională 
trebuie să-l facă necondiționat pe 
drumul dezvoltării intensive. Prin 
această prismă, Legea privind asi
gurarea și controlul calității produ
selor și serviciilor, recent adoptată 
de Marea Adunare Națională, se 
înscrie in măsurile stabilite din ini
țiativa și sub directa îndrumare a 
secretarului general al partidului 
pentru perfecționarea mecanismului 
economic și juridic, astfel incit să 
se creeze condiții superioare pentru 
creșterea contribuției și sporirea 
răspunderii consiliilor oamenilor 
muncii din întreprinderi, centrale, 
institute de cercetare științifică, in
ginerie tehnologică și de proiectare a 
ministerelor, celorlalte organe cen
trale și locale, a întregului personal 
muncitor pentru ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor. în 
concordanță cu cele mai noi cuce
riri ale revoluției tehnico-științifice, 
valorificarea superioară a materiilor 
prime, materialelor, combustibililor 
și energiei, a tuturor resurselor 
țării, creșterea competitivității pro
duselor românești Ia export.

Desigur, și pină în prezent au 
existat reglementări legale clare și

precise privind obligațiile tuturor 
participanților la procesele econo
mice in legătură cu controlul ca
lității, cu realizarea unor produse 
de nivel calitativ corespunzător. De 
această dată, așa cum rezultă din ti
tulatura legii, apare o noțiune nouă, 
aceea de asigurare a calității, care 
exprimă limpede schimbarea de fond 
a concepției privind calitatea, care 
este necesar să se producă pretutin
deni, la toate locurile de muncă, de 
la muncitor la director și pină la 
ministru. într-o asemenea viziune 
modernă calitatea nu este un ingre
dient care se adaugă undeva, spre 
finalul procesului tehnologic, spre a 
da valoarea de întrebuințare dorită, 
ci se asigură sistematic și coerent 
in toate etapele de viață ale produ
sului, începind cu concepția con
structivă și tehnologică pe planșetă, 
testarea, pregătirea fabricației ți 
omologarea produselor și tehnologii
lor. contractarea și aprovizionarea 
tehnico-materială. execuția, ambala
rea. depozitarea și transportul pro
duselor. recepția lâ livrare, punerea 
în funcțiune, utilizarea. întreținerea, 
urmărirea in exploatare și fiabilita
tea. De aceea, se impune, iar legea 
creează cadrul necesar, ca răspunde
rile pentru calitate ale fiecărui par
ticipant la procesul de producție să 
fie bine delimitate, bine conturate.

Iar legea este deosebit de severă, 
de fermă. Nu ne propunem în acest 
comentariu să analizăm in detaliu 
prevederile noului act normativ, dar 
reține atenția, bunăoară, un paragraf 
deosebit de concludent : „Se interzic
(Continuare în pag. a V-a)

La întreprinderea Mecanică Navală 
din Galați. (Aspect din secția montaj)

Dragi prieteni tineri,
îmiî este deosebit de plăcut să adresez participan

ților la Festivalul Mondial al Tineretului și Studen
ților*  care are loc în aceste zile. în capitala Republi
cii' Populare Democrate Coreene, un călduros salut 
prietenesc și cele mai bune urări.

Estivalul constituie un nou și minunat prilej pen- 
intensificarea contactelor și a legăturilor de prie- 

ttțpie și colaborare dintre tinerii de pe toate meri- 
ViaAele. dintre organizațiile de tineret de pretutin- 
<12pV in lupta pentru infăptuirea luminoaselor idea- 
iufij ți ‘aspirații ale generațiilor tinere, ale tuturor 
popoarelor de a trăi intr-o lume care să asigure con
diții demne de viață și împlinire — o lume a liber
tății și independenței, a păcii, progresului și ințele- 
hdrii între toate națiunile.
yffeestivalul Mondial al 'Tineretului are loc intr-o pe- 
Îiăadă in care sjtuația' internațională continuă să fie 

eesebit de gravă și cțțpiplexă. Ca urmare a conti
nuării cursei înm-mărijor, a perfecționării, moderni
zării și chiar a creării de noi tipuri de arme nu
cleare și a altor mijloace de distrugere în masă, a 
menținerii conflictelor și stărilor de tensiune din di
ferite zone ale planetei, precum și a efectelor crizei 
economice mondiale. în lume se mențin și se mani
festă puternice contradicții care afectează toate ță
rile, prezentul și viitorul tuturor popoarelor, pun in 
pericol existența însăși a vieții pe ^Pămînt.

In aceste condiții, lupta pentru pace și dezarmare 
constituie problema fundamentală a epocii noastre, a 
întregii omeniri, deci și a generației tinere. Istoria a 
demonstrat si demonstrează că, în toate războaiele, 
tineretul a dat cele mai multe victime. în rindurile 
sale s-au înregistrat cele mai mari jertfe de vieți 
omenești. Iată de ce România consideră că tineretul 
din toate țările trebuie să se ridice cu cea mai mare 
hotărîre. alături de popoarele lor, și să spună un Nu 
hotărît înarmărilor și războiului.

Este un imperativ vital ca toate statele, toate_ po
poarele — în rîndurile cărora tinerii reprezintă o 
uriașă forță — să acționeze cu întreaga lor energie 
pentru oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea unui 
program complex de dezarmare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară, de eliminare a armelor chimice 
și de reducere substanțială a armelor convenționale și 
a cheltuielilor militare. Se impune, de asemenea, să 
fie intensificate eforturile pentru soluționarea tuturor 
conflictelor și stărilor de incordare existente azi in 
lume, numai și numai pe cale pașnică, prin tratative, 
pentru eliminarea cu desăvîrșire a politicii de forță 
și de amenințare cu folosirea forței în relațiile inter
naționale. Pretutindeni trebuie să se respecte dreptul 
sacru al fiecărui popor de a se dezvolta liber și in
dependent. de a-și organiza viața așa cum dorește, 
fără nici un amestec din afară 1

Nimeni mai mult decît tineretul nu resimte — chiar 
și pe timp de pace — urmările situației grave și deo
sebit de contradictorii prin care trece astăzi omenirea. 
Intr-o epocă în care s-au înregistrat realizări uriașe pe 
calea progresului și civilizației, milioane de tineri și 
copii nu au un adăpost, suferă de foame, de boli și de 
mizerie, sînt lipsiți de dreptul elementar de a se bucura 
de luminile științei și culturii, caută zadarnic un loc 
de muncă, nu au, practic, nici o perspectivă in viață.

România militează cu consecvență pentru ca toate 
statele și guvernele lumii să acorde cea mai mare 
atenție rezolvării problemelor de viață și de mun
că ale tineretului, să se preocupe de crearea 
tuturor condițiilor pentru ca tineretul să trăiască și 
să se dezvolte in deplină libertate, beneficiind neîn
grădit de cuceririle civilizației moderne, de tot ce este 
necesar pentru afirmarea lui deplină în muncă, în ști
ință, cultură, in toate domeniile vieții sociale. Nu 
poate exista îndatorire, mai nobilă, mai de răspundere 
decit de a asigura generațiilor tinere — care repre
zintă viitorul omenirii — condiții pentru o viață -dem
nă, liberă și fericită, intr-un climat trainic de pace și 
colaborare internațională.

Tinăra generație este profund interesată să partici
pe efectiv la soluționarea constructivă a tuturor pro
blemelor care privesc prezentul și viitorul omenirii, 
înfăptuirea unui climat trainic de securitate, colabo
rare și pace în întreaga lume. Unindu-și forțele și 
acționînd in deplină unitate, împreună cu popoarele 
țărilor lor, tineretul poate — și trebuie — să aducă o 
contribuție deosebit de importantă la rezolvarea pro
blemelor dramatice create pe plan mondial, ca ur
mare a împărțirii lumii in bogați și săraci, la lichi
darea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, la instaurarea unor relații 
de deplină egalitate și echitate între state, care să 
asigure progresul rapid al tuturor țărilor, in primul 
rind al celor rămase in urmă.

In mod deosebit, tineretul trebuie să-și unească 
forțele și să militeze cu toată fermitatea pentru asi
gurarea drepturilor fundamentale ale generațiilor noi 
— dreptul la muncă, la învățămint, cultură și sănă
tate, la locuință, dreptul de a participa la organizarea 
și conducerea societății, fără nici o discriminare de 
natură socială, națională sau rasială, de a se afirma 
neîngrădit în toate domeniile de activitate.

Acum, cind in toată lumea se pune cu tot mai 
multă îngrijorare întrebarea cum se va încheia se- 
gplul XX, cum va trece omenirea în cel de-al treilea > 
mileniu, popoarele, tineretul lumii trebuie să dea, 
prin lupta lor unită, un răspuns optimist, plin de în
credere în viitor. în capacitatea omenirii de a făuri 
o lume mai bună și mai dreaptă, o lume a păcii și 
colaborării I

Dragi prieteni tineri.
Republica Socialistă România a făcut din grija sl 

preocuparea pentru creșterea și formarea tinerei 
generații un obiectiv esențial al întregii sale politici 
de făurire a noii orînduiri, de colaborare și pace cu 
toate națiunile lumii.

îmi este deosebit de plăcut să afirm că tineretul 
României socialiste este angajat cu toate forțele sale 
și participă cu entuziasm și responsabilitate — îm
preună cu întreaga noastră națiune — la înfăptuirea 
planurilor și programelor de dezvoltare economică si 
socială a patriei, la progresul multilateral al întregii 
țări și, în același timp, aduce o contribuție de seamă 
la infăptuirea politicii externe, de înțelegere, colabo
rare și pace a partidului și statului nostru socialist, 
în spiritul acestei politici, profund umaniste, repre
zentanții tineretului român participă la Festivalul 
Mondial al Tineretului cu dorința de a întări continuu 
prietenia și colaborarea cu tineretul tuturor țărilor, 
de a conlucra activ împreună pentru statornicirea în 
viața internațională a unor raporturi noi, de deplină 
egalitate, respect al independenței și suveranității 
naționale, neamestec în treburile interne și avantaj 
reciproc, pentru afirmarea tot mai puternică a poli
ticii de pace și colaborare între toate popoarele lumii.

îmi exprim speranța că actuala ediție a Festivalului 
Mondial al Tineretului și Studenților va constitui o 
nouă și importantă contribuție la dezvoltarea prie
teniei și colaborării tinerei generații din întreaga 
lume, la realizarea și consolidarea unității de acțiune 
a tineretului, a organizațiilor de tineret în vederea 
sporirii participării sale la dezbaterea și solutionarea 
echitabilă a marilor probleme de care depinde astăzi 
asigurarea progresului și păcii.

Cu aceste gînduri. urez deplin succes celui de-al 
XIII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Phenian.

Folosesc acest prilej pentru a adresa tovarășului 
Kim Ir Sen. președintele Republicii Populare Demo
crate Coreene, precum și ponorului coreean prieten — 
care găzduiește acest festival — cele mai calde urări 
de noi succese pe calea dezvoltării economice și 
sociale a țării, a împlinirii năzuințelor și aspirațiilor 
legitime de reunificare pașnică, independentă și de
mocratică a patriei.

NICOLAE CEAUȘEȘCU
Președintele Republicii Socialiste România

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

DECRET
privind încheierea majorării retribuțiilor 

personalului muncitor la data de 1 iulie 1989
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste
Art. 1 - Majorarea retribuțiilor personalului 

muncitor prevăzutâ, potrivit legii, pentru data 
de 1 august 1989 se va efectua cu o lună mai 
devreme, urmînd a se aplica de la 1 iulie 
1989, dată la care se încheie acțiunea de

România decretează:
majorare a retribuțiilor pe întreaga economie 
naționalâ.

Art. 2 - in vederea majorării retribuțiilor 
personalului muncitor cu o lună mai devreme, 
fondul de retribuire planificat pe anul 1989 
se majorează cu suma de 413,5 milioane lei.

NICOLAE CEAUȘEȘCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aplicarea măsurii de majorare cu o lună mai devreme a retribuțiilor

Expresie a politicii realiste, profund umaniste 
a partidului nostru, a puterii economiei socialiste

Așa cum se arată în decretul Con
siliului de Stat, acțiunea de majora
re a retribuțiilor personalului munci
tor se încheie cu o lună mai devreme 
decit fusese stabilit inițial. In acest fel, 
de la 1 iulie, devansîndu-se cu o lună 
față de 1 august, cum se prevăzuse 
la început, toți oamenii muncii pri
mesc retribuții majorate. Prin înche
ierea cu o lună mai devreme a ma
jorării retribuțiilor, personalul mun
citor care urma să primească, potrivit 
legii, măririle de retribuții de la 1 
august, iar acum va beneficia de a- 
ceste măriri de la 1 iulie, va încasa 
in plus in această lună suma de 
413,5 milioane lei — devansarea ma
jorării constituindu-se intr-o nouă și 
concludentă expresie a politicii con
secvente a partidului nostru de creș
tere a nivelului de trai al oamenilor.

După cum se știe, cu aproape un 
an în urmă, pe temelia rezultatelor 
dobîndite în îndeplinirea programe
lor economice ale actualului cincinal, 
pe temelia creșterii avuției națio
nale și a venitului național, la pro
punerea secretarului general al 
partidului s-a trecut la majorarea 
eșalonată a retribuțiilor tuturor oa
menilor muncii. Semnificația econo
mică și socială a acestei hotărîri — 
aplicată cu consecventă in fiecare 
etapă — trebuie apreciată in con
textul eforturilor deosebite pe care

a trebuit șă le facă țara noastră în 
această perioadă pentru achitarea 
datoriilor externe, datorii care s-au 
constituit într-o apăsătoare povară, 
puternic accentuată de practicile că- 
mătărești din relațiile financiare in
ternaționale. Faptul că România a 
reușit să achite integral aceste da
torii fără a diminua ritmurile de 
creștere economică ori a reduce 
fondurile destinate consumului, de
monstrează cu putere justețea poli
ticii partidului nostru comunist, for
ța și superioritatea orinduirii socia
liste, capacitatea poporului român 
de a- asigura — sub conducerea înțe
leaptă a partidului — progresul și 
înflorirea continuă a patriei noastre 
socialiste.

De “altfel,. Partidul Comunist Ro
mân a concepht-în permanență dez
voltarea economică a țării nu ca pe 
un scop in sine, ci ca singura cale 
de ridicare a calității vieții oame
nilor, incit, de fiecare dată, in tot 
ceea ce a întreprins și realizat a 
avut în vedere atît latura econo
mică. cit și cea socială. „Tot ce rea
lizăm, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu în cuvîntarea la 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R., 
tot ce ne propunem este destinat 
dezvoltării generale a patriei, ridi
cării continue a bunăstării poporu

lui, pornind de la faptul că tot ceea 
ce se realizează aparține poporului, 
trebuie să asigure bunăstarea și fe
ricirea fiecărui cetățean, a întregii 
națiuni". Astfel, numai în actualul 
deceniu, din 1980 și pină acum au 
avut loc două majorări ale retribu
țiilor oamenilor muncii, care s-au 
adăugat celor din cincinalele anteri
oare. în acest fel, fondul de retri
buire a sporit în perioada de după 
Congresul al IX-lea al partidului de 
aproape 6 ori, retribuția medie 
mărindu-se în aceeași perioadă de 
PESTE 3 ORI, iar retribuția minimă 
de PESTE 3,3 ORI.

începută la 1 august 1988. acțiu
nea de majorare a retribuțiilor din 
actualul cincinal s-a constituit in
tr-o amplă acțiune socială, desfășu
rată în concordanță cu hotăririle 
Congresului al XIII-lea șl Conferin
ței Naționale ale partidului, cu preț 
vederile Programului de ridicar# 
continuă a nivelului de trai al oa
menilor muncii, al întregului popor, 
în crima etapă, de la 1 august la 1 
octombrie 1988. s-au majorat retri
buțiile cuprinse intre 1 500—2 009 lei 
la 2 000—2 400 lei lunar. De aceste 
majorări au beneficiat peste 2,5 mi
lioane de oameni ai muncii, in ca
drul primei etape de majorare, re-
(Continuare in pag, a V-a)
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COMPETITIVITATE Șl EFICIENȚA
IN ACTIVITATEA PRODUCTIVĂ

In unități industriale din județul Timiș
Subliniind o orientare statornică a politicii partidu

lui și statului nostru, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a arătat din nou, la recenta plenară a Comitetului 
Central al partidului, că va trebui să se înfăptuiască 
cu fermitate toate prevederile planurilor și programe
lor de dezvoltare economico-socială, pentru îmbunătă
țirea calității in toate sectoarele, creșterea mai puter
nică a productivității muncii, a eficientei economice și 
rentabilității. De asemenea, Marea Adunare Națională 
a adoptat Legea privind asigurarea și controlul ca
lității produselor și serviciilor, important act normativ 
menit să creeze cadrul pentru sporirea răspunderii oa
menilor muncii în vederea ridicării nivelului tehnic și 
calitativ al producției.

Este un adevăr demonstrat cu toată claritatea — 
atit in teoria economică, dar și in practica unităților

productive — că sporirea eficienței economice nu ge 
poate asigura decît in condițiile in care se realizează ' 
produse de cea mai bună calitate, competitive cu pro- 
dusele similare de vîrf realizate pe plan mondial. Este, 
și concluzia desprinsă din sondajul întreprins in mai ’« 
multe unități industriale din județul Timiș. în prima' 
parte (publicată în ziarul „Scînteia" din 27 iunie a.c>) 
am insistat asupra legăturii nemijlocite între calitate,' 
eficientă și export, precum și asupra rolului decisiv cer 
revine factorului uman, atitudinii in muncă pentru'- 
ridicarea nivelului calitativ. Care este insă impact-uf 
calității asupra eficienței economice ?■ Cum pot fi Îm
bunătățiți in continuare acești factori importanți de 
apreciere a activității productive ? Iată ce relevă ex
periența unor unităti economice din județul Timiș.

altfel decit ar fi trebuit, timpi de 
execuție și control necorelați, para
metri și standarde neactualizate. Așa, 
de pildă, unele repere se executau, 
chipurile, dintr-un sortiment de tablă 
decapată care... nu mai exista de șapte 
ani I Frimul lucru pe care a trebuit 
să-l facem a fost să punem ordine în 
fluxul de fabricație, in concepția teh
nologică. Principalul merit al siste
mului de asigurare a calității este că 
iți arată «cu degetul» unde greșești 
și orientează precis acțiunile preven
tive. Iar sistemul se autodezvoltă, 
pune in evidentă și perfecționările 
necesare in continuare pentru a În
gusta mereu marja de eroare posi
bilă".

Din numeroasele procedee ale 
sistemului aplicate la „Electromotor" 
ara ales spre exemplificare numai 
două, care arată că o cheltuială pen
tru prevenirea defectelor antrenează 
o economie mult mai substanțială in 
ceea ce privește remedierea defec
telor. deci conduce la reducerea cos
turilor totale :

© Precizia de lucru a principalelor 
utilaje este verificată la intervale 
bine precizate : geometria capetelor 
de forță se măsoară zilnic, parame
trii de funcționare a pieselor auto
mate — săptămînal etc. Verificarea, 
avind caracter previzional, este efec
tuată do o echipă specializată, pe sea
ma unor grafice stabilite din timp, șl 
respectă o anumită „tehnologie" pen
tru fiecare utilaj in parte. Cit de utilă 
este această măsură preventivă a 
apărut evident datorită unei... omi
siuni : o presă automată a rămas ne
verificată mai multe săptămlni. Ca 
urmare, s-au depreciat succesiv două 
Stanțe, iar reparația utilajului a du
rat zece zile, timp în care utilajul a 
fost scos din flux. Consumuri de ma
teriale, de timp și pierderi de pro
ducție care șînt evitate printr-o ve
rificată preventivă ce durează numai 
o jumătate de* 1 oră...

DOUA PARTI ALE ACELUIAȘI 
ÎNTREG

Se poate oare vorbi despre o opozi
ție intre calitate și eficiență ? Iată 
in acest sens citeva opinii. „Nu există 
sursă de risipă mai mare decît non- 
calitatea, decit rebuturile. Totuși, mai 
apare uneori un paradox : nu se gă
sește timp pentru a face un lucru ca 
lumea de prima dată, dar totdeauna 
se găsește timp pentru a reface ceea 
ce s-a stricat !“ (ing. Ion Cimpoca, 
inspector-șef al Inspectoratului Ju
dețean de Stat pentru Controlul Cali
tății Produselor — Timiș). „în absen
ța calității, discuția despre eficiență 
nu are sens. Ce eficientă poate să 
aibă un rebut sau un produs care tre
buie să fie recondiționat pentru a fl 
folosit ?“ (conf. dr. Ing. Ion Hohan, 
de la Institutul Politehnic București). 
„Creșterea calității duce la creșterea 

I productivității. Asta a spus-o un ce
lebru specialist român. J. M. Juran, 
iar in activitatea întreprinderii noas
tre se demonstrează cu ușurință că 
așa stau lucrurile" (dr. ing. Gheorghe 
Tirpe. directorul întreprinderii de 
Aparate Electrice de Măsură Timi- 

; șoara). „Ne convine sau nu, fără sis
tem de asigurare a calității, în scurtă

I vreme nici nu s-ar mai putea vorbi 
de construcții de mașini. Acesta este 
viitorul, iar noi trebuie să ne ali
niem" (Ing. loan Tona, șef serviciu 

i C.T.C. la întreprinderea de Utilaje de 
’ Ridicat și Transportat Lugoj). Sînt 
i numai citeva din opiniile exprimate 
, de Interlocutori în cursul raidului 
nostru. Cit timp insă vorbele nu se 
regăsesc in fapte, cit timp mai exis
tă specialiști care cred că sporul ca
litativ atrage majorarea costurilor și 
scăderea eficienței, este necesar să 
demonstrăm, cu date concrete, că 
singurele produse eficiente cu ade
vărat sînt cele de calitate.

...întreprinderea ■.•Etbctrnmotdf" ’n 
Timișoara. Solicităm evoluția rebutu
rilor : in comparație cu situația din 
1986, rebuturile au scăzut cu 17 la 
sută In 1987 și de 14 ori in 1938, 
reducindu-se in continuare și in acest 
an. Cit despre costurile de producție, 
acestea s-au redus lent In prima par
te a intervalului analizat, cu mai 
puțin de. 9 lei la 1 000 lei producție- 
marfă între 1985 și 1987. pentru a se 
dlțninua spectaculos, cu 65 lei la 1 000 
lei producție-marfă. in 1988 și in pe
rioada trecută din acest an. Or, din 
1988 și pină in prezent. în întreprin
dere s-a petrecut un singur fapt deo
sebit : a inceput să se aplice pentru 
întreaga producție un sistem de asi
gurare a calității. ..Asigurarea calită
ții inseamnă, inainte de orice, ordo
narea procesului de producție — ne 
spune ing. Petru Oltean, director teh
nic al întreprinderii. Astfel, cind am 
introdus fișa de urmărire a produsu
lui. au ieșit in evidență surprinzător 
de multe deficiențe : faze tehnologi
ce care nu se aplicau sau se aplicau

® Efectuînd numai probele de ve
rificare prevăzute in standarde pen
tru producția de motoare electrice 
există riscul de a apărea scurt
circuite intre spirele unei bobine — 
ce sint puse in evidență abia Ia fi
nalul fluxului. Așadar, defectul se 
depistează atunci cind se arde moto
rul și se înlătură prin rebobinarea lui 
integrală. Pentru a evita această po
sibilitate, s-a prevăzut. Ia „Electro
motor", o verificare intermediară, 
pentru fiecare bobină în parte, efec
tuată cu o aparatură ce arată dacă nu 
există vreun scurt-circuit. Se reduce 
astfel in mod considerabil riscul de 
rebutare a motoarelor.

NIVELUL TEHNIC — 
UN FACTOR DETERMINANT
Diminuarea riscului de producere 

a defectelor și. in general, ridicarea 
nivelului calitativ al produselor, ca 
și sporirea eficienței nu se pot con

cepe fără creșterea nivelului tehnic 
al producției, fără aplicarea în pro
ducție a cuceririlor actuale ale știin
ței și tehnicii. Iată numai citeva din 
numeroasele argumente în acest sens 
pe care le-am desprins in timpul 
raidului nostru :

© Reglarea preciziei și, apoi, veri
ficarea acesteia pentru contoarele 
electrice executate la I.A.E.M. Timi
șoara se efectuau manual, cu ajuto
rul unui cronometru. Productivitatea 
era. desigur, scăzută și exista si o 
anumită doză de subiectivism. în pre
zent s-a trecut la reglarea dinamică 
și verificarea cu ajutorul unei insta
lații electronice, cu afișaj numeric. 
Productivitatea operațiilor crește de 
peste trei ori, iar acuratețea lor este 
maximă.

O Pentru eliminarea impurităților 
din metalul turnat se folosesc, de 
regulă, filtre ceramice. Limita îngus
tă de refractaritate a filtrelor produ
se in țară le face totuși inadecvate 
pentru oțelurile aliate turnate la 
I.U.R.T. Lugoj. Este motivul pentru 
care in întreprindere s-a realizat, cu 
forțe proprii, un nou tip de filtre, ce 
asigură refractaritatea necesară. în 
acest fel, se reduce mult probabilita
tea de a se turna piese cu impurități, 
neajuns ce se observă abia în etapele 
de prelucrare avansată.
CE ROL ARE COLABORAREA 

CU FURNIZORII
Relația directă dintre calitate și 

eficientă apare mult mai pregnantă 
dacă analiza nu se limitează la o sin
gură întreprindere, ci pornește de 
la furnizorii de materii prime sau de 
utilaje. Pe „firul" acestei colaborări 
există mari rezerve de sporire a ca
lității, precum și a eficienței pro
ducției.

...întreprinderea de Utilaj de Ridi
cat și Transportat Lugoj. De cind a 
fost construită — la începutul anilor 
'80 ,r- turnătoria întreprinderii func
ționează la circa 30 la sută din capa
citate. De ce această situație? ..Prac
tic, turnătoria a fost realizată cu uti
laje și linii tehnologice neomologate, 
ne spune inginerul Nicolae Dobrea, 
de la serviciul mecano-energetic-in- 
vestiții. Eu nu sînt specialist în sec
toare calde, dar cred că ar fi trebuit 
ca toate utilajele unei linii să fie 
omologate separat, iar apoi să fie 
executate de un singur producător. 
Nu s-a întimplat așa, șl ca urmare au 
apărut frecvente cazuri de nepotriviri 
între diferite repere. Mai rău este că 

Concluzia este lfmpede : nu există nici o opoziție intre calitate și efi
ciență. Dimpotrivă. în actuala etapă de dezvoltare a economiei, activitatea 
productivă este de neconceput fără o susținută preocupare pentru creș
terea calității producției, pentru ridicarea nivelului tehnic al produselor, 
pentru sporirea eficientei întregii activități, așa cum prevăd foarte ferm 
noile reglementări legale. Eficiența muncii depinde de calitatea muncii, 
iar aceasta — de calitatea organizării și organizarea calității.

Eugen RADULESCU 
Cezar IOANA

unele utilaje, despre care se știa de 
la început că nu dau randamentul 
stabilit prin proiect, au fost totuși 
instalate. Și acum mai avem bătaie 
de cap cu ele".

Iar istoria nu este de ieri, de azi. 
Investiția s-a finalizat in anul 1983, 
dar utilajele nu au fost omologate 
nici în prezent. Ciudată formă de „in-, 
teres" pentru a duce la bun sfirșit 
lucrul început au dovedit proiectan
tul (Institutul de Cercetare Științifi
că, Inginerie Tehnologică și Proiec
tare pentru Sectoare Calde și Meta
lurgie București), furnizorii de uti
laje și, nu în ultimul rînd, însuși be
neficiarul. Directorul tehnic al între
prinderii, ing. Friedrich Mayer, ne-a 
spus că problemele vor fi rezolvate 
în viitorul trimestru, iar turnătoria 
își va atinge parametrii proiectați. 
Sigur, mai bine mai tirziu decît nici
odată, dar de ce mai tirziu și nu de 
la bun început ?

...întreprinderea de Aparate Elec
trice de Măsură Timișoara. O evi
dență bine pusă la punct arată clar 
efectul negativ asupra calității pe 
care îl are munca în asalt, generată 
Ia rindul ei de neritmicitatea aprovi
zionării. Iată, bunăoară, ce se notea
ză in jurnalul calității pentru un 
anumit produs din nomenclatorul 
de fabricație pe luna aprilie : în 
primele 17 zile nu s-a fabricat nici 
măcar un produs, întreaga producție 
s-a „concentrat" în zilele de 18. 19. 22 
și, apoi, din 24 pînă la sfîrșitul lunii. 
Ca urmare a muncii în asalt, pentru 
a se îndeplini, în citeva zile, planul 
unei luni întregi, numărul produse
lor de acest tip respinse la verifi
care a fost, în ultimele zile, de pină 
la cinci ori mai mare decit nivelul 
mediu admis. Mergînd mai departe, 
trebuie spus că. prin specificul de 
fabricație, produsele respinse nu sint 
rebuturi, ci necesită, în cea mai 
mare parte a cazurilor, doar repe
tarea unor operații tehnologice. 
Aceasta inseamnă totuși o diminua
re a producției, a productivității 
muncii — deci a eficientei econo
mice.

Ce se întimplă însă atunci cind 
materiile prime intrate în unitate nu 
îndeplinesc toți parametrii calitativi? 
„Dacă ne-am mulțumi să respingem, 
pur și simplu, loturile, nu am rezolva 
mare lucru — ne-a spus ing. Dorin 
Goția, directorul întreprinderii „Elec
tromotor" Timișoara. Totul este să ii 
ajutăm pe furnizori să lucreze mai 
bine. De aproape trei ani am extins 
sistemul de a verifica, pe fluxul de 
fabricație al principalilor furnizori, 
modul in care aceștia respectă teh
nologiile. Mai mult chiar : am invitat 
Citeva echipe de muncitori de la. unii 
furnizori , să vadă cum muncim noi. 
cum foloĂim un produs sau altul' fa-» 
bricat de ei. care sînt deficiențele pe 
care le descoperim mai frecvent etc. 
Am remarcat apoi o sensibilă îmbu
nătățire a calității produselor acestor 
furnizori".

Maximă exigență la recepționarea 
materiilor prime, dublată de o per
manentă colaborare cu furnizorii — 
iată principalele direcții de acțiune 
pentru a asigura calitate și eficiență 
in producție. Orice compromis, mai 
mic sau mai mare, poate genera un 
„cerc vicios" al non-calității, al risipei 
de resurse.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ 

-DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!

OLT

Calitatea
Recoltarea griului in județul Olt 

a fost declanșată în toate unitățile 
din sud și zona de centru. în con
dițiile climatice specifice acestei 
veri, s-a intrat in lanuri in urma 
verificării repetate a solelor. încer
cări prin care, la nivelul județului, 
s-au acumulat deja aproape 10 000 
hectare recoltate. Intrarea masivă în 
lanuri a avut loc, firește, în unită
țile din consiliile agroindustriale din 
sudul județului — Ianca și Izbiceni — 
în unitățile cu soluri predominant 
nisipoase, aria secerișului extinzin- 
du-se de la o zi la alta in toate 
unitățile.

La Ianca, organizatorul de partid 
al consiliului agroindustrial, tovarășa 
Maria Mitrică, ne-a spus : „Vremea 
ploioasă din timpul recoltării orzu
lui. de care se vede că n-am scăpat 
nici la vremea secerișului griului, 
ne-a învățat ce strategie să adoptăm. 
La orz, am obținut în medie la hec
tar 8 202 kg. ceea ce ne-a permis să 
livrăm la fondul de stat cantități 
peste prevederi. Aceasta înseamnă 
că ne-am încadrat în timpul optim 
și fără nici un fel de pierdere. Așa 
vom proceda și cu griul, intrînd in 
lan unde și cind e cazul, chiar de 
mai multe ori pe zi. efectuind oricite 
reglaje sînt necesare, așa cum s-a 
stabilit în comandamentul județean 
pentru agricultură. în cimp se află 
de dimineață pînă seara tot ceea ce 
trebuie, de la baza materială — in- 
cepind cu combinele și sfîrșind cu 
semănătorile pentru cultura dublă —

SECTORUL AGRICOL ILFOV

Fiecare oră bună de lucru - folosită din plin
O dată încheiat secerișul orzului, 

cultură la care sectorul agricol Ilfov 
a' obținui "o produsWe medie de 7.650 
kg, iar un număr de 12 unități produc
ții de peste 8 000 kg la hectar, efortu
rile cooperatorilor și specialiștilor sint 
îndreptate in totalitate spre secerișul 
griului. Așa cum apreciază atit spe
cialiștii de la Direcția Generală pen
tru Agricultură a municipiului Bucu
rești. cît și cei din unitățile prin care 
am trecut, există condiții ca și la 
griu să se obțină cele mai mari re
colte.

Pentru desfășurarea în cele mai 
bune condiții a secerișului au fost 
reverificate toate cele 633 de combi
ne, precum și presele de balotat. Așa 
cum ne spunea tovarășul Ciprian Isa- 
cu. directorul general al direcției a- 
gricole, au fost luate măsuri ferme 
ca toate combinele să funcționeze 1- 
reproșabil și au fost organizate, tot
odată. formațiile de intervenții care 
pot înlătura operativ orice defecțiu
ne. Există ferma hotărîre de a în

lucrărilor înlătură risipa
pînă la întreaga suflare a satelor, 
am aici în vedere și participarea la 
celelalte lucrări de sezon. Iar la 
strînsul paielor și la pregătirea so
lului pentru noua cultură se acțio
nează și noaptea. Sîntem hotărîți ca 
și la griu să finalizăm secerișul in 
timpul stabilit, respectiv in maximum 
8 zile bune de lucru, pe toate cele 
2 429 hectare, fără nici o pierdere, 
realizind producții superioare preve
derilor de plan."

La Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ianca. către prînz. deși în 
ziua anterioară plouase zdravăn, 
combinele lucrau din plin. Șeful sec
ției de mecanizare, Silvian Sirbu. se 
afla într-o anume „dispută" cu Ion 
Spiridon, președintele comisiei de 
recoltare : La ferma condusă de Cor
nelia Dan, secerișul e aproape în
cheiat ; și nu se hotărîse încă unde 
să fie deplasate combinele în spri
jin, la ferma nr. 1 sau la ferma 
nr. 3 ? Griul „se bate" la fel de 
bine, dar parcă la ultima, terenul e 
mai bine zvintat, deci prioritate ar 
trebui să aibă această fermă...

I-am lăsat consultîndu-se cu alțl 
specialiști, si ajungind la Cooperativa 
Agricolă din Orlea, am constatat 
aceeași efervescentă activitate. în 
toate cele patru ferme cultivatoare 
de griu, la fiecare am reușit să nu
mărăm — în afara combinerilor, 
tractoriștilor de la prese și discuri, 
a celor de pe mijloacele de trans
portat. a personalului de intervenție 
și a specialiștilor — între 40 și 50 

cheia recoltarea griului într-un timp 
gît mai șcurt-

Secerișul griului a inceput în urmă 
,. of. cjteva țfile în consiliile agroindus
triale Ștefăriești. Mogoșoaiâ, Ciorogîr- 
la și Popești-Leordeni, iar acum s-a 
extins și în alte zone unde condițiile 
de lucru permit. în aceste patru con
silii agroindustriale s-a strîns griul 
de peste 2 000 de hectare, întreaga 
recoltă fiind transportată la bazele de 
recepție. La fața locului, inginerul- 
șef al Cooperativei Agricole de Pro
ducție Otopeni identifică solele pe 
care se poate recolta, dispunind re
partizarea combinelor astfel incit a- 
cestea să lucreze Ia întreaga capaci
tate. Se cuvine precizat faptul că 
aici, la Otopeni. griul s-a strfns de 
pe mai bine de 25 Ia sută din supra
fața cultivată, adică cam tot atit cit 
s-a recoltat si in cooperativele a- 
gricole din Brănești. Afumați, cele 
mai mari realizări avînd cooperativa 
agricolă din Găneasa. 

de cooperatori. Se aflau prezenți cu 
seceri pentru a rectifica marginea 
solelor și în jurul stîlpilor. în timp 
ce alții șe aflau pe platformele trac
tate după prese, stivuind balotii sau 
incărcîndu-i în atelaje. Se lucra ca 
pe bandă. Și nu mică ne-a fost mi
rarea aflind necazul Măriei Picior 
Gros, șefa uneia dintre ferme. Am 
retinut de Ia ea că masa vegetativă 
fiind mare, producția de boabe pe 
măsură — recoltă mai bogată decit 
oricind — ritmul zilnic de 5 hectare 
pe combină este greu de realizat. De 
aici, preocuparea încordată de a nu 
pierde nici o oră bună de lucru, în- 
cepind recoltarea cit mai devreme 
și prelungind-p cît mai mult posibil, 
astfel incit să nu fie depășite 8 zile 
bune de lucru. Preocupare constatată 
de altfel și la Cooperativa Agricolă 
Ștefan cel Mare, unde președintele 
unității, Florea Cristea, preciza că 
dacă activitatea este bine organizată 
se pot cîștiga chiar două ore de 
seceriș, după cum s-a dovedit la orz.

Așa se face că seara tirziu, la ni
velul consiliului agroindustrial, bi
lanțul operativ încheiat înregistra 
150 hectare recoltate, cu 44 de com
bine, deși ploaia din ziua precedentă 
nu a permis o intrare matinală în 
lan. Iar măsurile, tot operativ stabi
lite. pentru ziua următoare întreză
reau o bătălie mai aprigă, pentru un 
bilanț mai bun. Lucru posibil, intru- 
cît se spera la o zi fără ploaie.

Mihal GR1GOROȘCUȚA 
corespondentul „Scinteli"

Adevărul este că Încă nu se poate 
acționa la secerișul griului în toate 
îinitătile agricole' din Sectohil agri
col ilfov. Se lucrează insă .intens la 
eliberarea terenului de paiele.'de orz, 
Ia executarea arăturilor și la semăna
tul culturilor duble. Datorită ploilor 
căzute s-au creat condiții ca de pe 
toate suprafețele insămînțate cu po
rumb boabe In cultură dublă să se 
obțină producții mari. Concomitent, 
în toate unitățile producătoare de 
legume forțele sint concentrate la 
recoltat șl la Întreținerea culturilor, 
respectîndu-se in totalitate graficele 
întocmite cu unitățile beneficiare. E» 
forturile meritorii depuse de coope
ratorii din sectorul agricol Ilfov tre
buie insă sprijinite mai mult de în
treprinderile de legume și fructe 
Berceni și Militari, care, In unele si
tuații, nu preiau operativ și in totali
tate cantitățile puse la dispoziție de 
unități.

Gheorghe ION IȚA

COVASNA : Cărbune 
peste prevederi

Unitate de frunte a județului 
Covasna, întreprinderea Minieră 
Căpeni, care s-a , situat pe primul 
loc in Întrecerea socialistă pe anul 
1988. continuă să obțină și in cel 
de-al patrulea an al actualului 
cincinal rezultate remarcabile. Mi
nerii din Bazinul Carbonifer al Ba- 
raoltului raportează realizarea îna
inte de termen, a planului produc
ției la cărbune. Așa cum ne infor
mează Ștefan Marian Ambrozie, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii, toate formațiile de lucru 
din subteran și-au îndeplinit pla
nul în condițiile sporirii cu aproa
pe 8 procente a productivității 
muncii și reducerii substanțiale a 
cheltuielilor la 1 000 lei productie- 
marfă. Realizarea inainte de ter
men a indicatorilor de plan a făcut 
ca în primul semestru minerii 
de aici să Se prezinte cu o pro
ducție suplimentară de 30 000 tone 
de lignit. (Constantin Tiinaru).

MUREȘ : Mașini 
de înaltă tehnicitate

Inginerii, proiectanții și tehno
logii de la secția cablaje-auto a 
întreprinderii „Electromureș" din 
Tirgu Mureș au proiectat și reali
zat noi utilaje de înaltă tehnicita
te și productivitate. Intre ultimele 
realizări ale specialiștilor de aici 
se numără mașinile de sertizat 
pneumatice și electromecanice, 
cele de debitat și dezizolat con
ductori la capete, mașina de ban
dajat fascicule de conductori, de 
spiralizat cordoane telefonice, pre
cum și cuptoarele de tratamente 
termice ale cordoanelor pentru te
lefonie. De remarcat că aceste uti
laje au făcut ca, in prezent, în
treaga tehnologie de execuție a ca
blajelor să fie de concepție româ
nească. Pe de altă parte, ele au per
mis asimilarea de noi cablaje pen
tru domeniile prioritare ale econo
miei, a unor conductori electrici 
pentru tehnica de calcul și trans
miterea informațiilor, extinderea 
tehnologiei de extrudare la rece a 
elementelor din cupru și aluminiu. 
Ca urmare, față de tehnologiile 
clasice, consumul de cupru și alu
miniu a scăzut de circa 10 ori, în 
timp ce exportul de cablaje a cres
cut, în ultimul deceniu, de peste 
25 de ori. (Gheorghe Giurgiu).

După ce am coborit din- Munții 
Cibinului, respectiv din ținutul Păl
tinișului, unde am văzut o cireadă 
de juninci cu exemplare din rasa 
„Băltata românească", care se hrănesc 
din primăvară pină in toamnă numai 
cu iarba de pe această pășune ame
liorată. aparținind întreprinderii Ju
dețene pentru îmbunătățirea și Ex
ploatarea Pajiștilor, ne-am intrebat 
in cite zone din tară poți vedea 
ceea ce am văzut aici, pe cite mii 
și zeci de mii de hectare din zonele 
montane se pot amenaja asemenea 
pajiști model, ce efecte ar avea pen
tru zootehnie, pentru economie în 
general, impinzirea munților cu ani
male care să se hrănească numai cu 
asemenea iarbă bogată în vitamine 
și proteine, cum este cea care crește 
aici in zona Păltinișului ? Dar să ne 
explicăm.

Aici, la o altitudine de peste 
1 000 m. sint aduse an de an vițelele 
microfermei de taurine aparținind 
întreprinderii Județene de îmbună
tățire și Exploatare a Pajiștilor, care 
se hrănesc numai cu ceea ce adună 
de pe pășune, adică cu iarbă crudă 
și deosebit de hrănitoare. Animalele 
pasc in voie zi și noapte, adăpos
turile construite servind doar ca loc 
de refugiu in cazul unor intemperii 
deosebite. Primăvara sint urcate la 
munte toate vițelele care urmează 
să atingă virsta normală de repro
ducție, iar toamna, la coborire, toate 
aceste exemplare sint gestante.

Vițelele la care ne referim 
provin de la un nucleu de vaci care 
au cunoscut pe parcursul anilor un 
intens proces de ameliorare, dar este 
de subliniat faptul că această activi
tate științifică se bazează pe meto
dele tradiționale ale crescătorului de 
animale, care a făcut din „Bălțata 
românească" o rasă competitivă din 
toate punctele de vedere cu cele mai 
bune rase de taurine din lume. De 
la nucleul de vaci la care ne refe
rim se realizează curent o producție 
medie de peste 5 000 litri de lapte 
anual. Dar nu atit un asemenea 
nivel deosebit de ridicat de produc
ție impresionează la această catego
rie de vaci, cit configurația lor 
corporală decupată parcă dintr-un 
manual de zootehnie, robustețea lor 
neobișnuită, care nu le alterează insă 
cu nimic conformația caracteristică 
rasei — schelet solid, torace bine 
dezvoltat, toate acestea dublate 
de ușurință in mișcare. Or, toate 
aceste calități le ciștigă animalul 
tinăr crescut in zonă de munte, unde 
umblatul pe pantă, păscutul pe pășu
ne într-o atmosferă pură și cu o 
densitate mai mică a oxigenului li 
formează acele calități care i-au dat 
de fapt și „brunei" rezistentă și o 
mare putere de adaptabilitate la 
intemperii.

Imaginea de Ia Păltiniș, ca și aceea 
de la Săliște, unde se cresc acum 
pe pășune mamele junincilor duse 
pe munte, se regăsește, chiar dacă 
nu la aceleași dimensiuni, in multe 
alte locuri de pe intinsul pajiștilor 
colinare ale județului Sibiu. Pajiști 
care in acest an se dezvăluie privirii 
intr-o bogăție nici măcar bănuită cu 
cițiva ani in urmă.

Trebuie subliniat din capul locului 
că dacă zootehnia județului Sibiu a 
cunoscut in ultimul timp un salt 
spectaculos, ajungind la un loc de 
frunte in ce privește producția de 
lapte, acest salt Trebuie pus in le
gătură directă cu ceea ce s-a făcut 
aici pentru sporirea productivității 
fondului pastoral, în general, pen
tru îmbunătățirea activității de pro

Modele extinse la scara întregului județ
EXPERIENȚE IN JUDEȚUL SIBIU PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA PAJIȘTILOR NATURALE

ducere a furajelor. într-un număr 
mare de unități agricole, și ne refe
rim în special la fermele de taurine 
ale trustului I.A.S., dar și la cele 
ale cooperativelor agricole din Săliș- 
te, Avrig, Ocna Sibiului, Altina, 
Cristian, la animalele aparținind 
gospodăriilor populației, se obțin in 
această perioadă producții medii zil
nice de lapte cuprinse intre 10 și 15 
litri pe vacă, aproape numai din 
iarba pe care și-o adună animalele 
de pe pășune. De regulă, vacile 
pasc pe pajiștile special amenajate 
in jurul fermelor zootehnice, ele 
fiind aduse la grajd numai pentru 
muls, iar acolo unde pășunea se află 
la distantă mai mare au fost orga
nizate tabere pastorale dotate cu 
adăposturi simple, cu instalații de 
muls, cu alte utilități strict necesare. 
Am văzut in județul Sibiu citeva 
asemenea pășuni pe care au fost 
organizate tabere de vară, dotate cu 
tot ce este necesar unui proces 
normal de producție în zootehnie. 
Complexele pastorale de la Fintina 
Rece. Balta Neagră, Cisnădie sau 
Crint. aparținind întreprinderilor 
agricole de stat Dealul Ocnei, Sibiu 
și Sura Mică reprezintă in această 
privință nu numai un model de 
organizare, ci și o demonstrație 
practică de cum poate și trebuie să 
fie puse în valoare marile resurse 
de furaje de pe pajiștile naturale. 
Am văzut la complexele amintite, 
dar și la cele aparținind întreprin
derilor agricole de stat Sibiu, Agnita 

și Mediaș cirezi de vaci de la care 
se mulg zilnic in medie între 15 și 
18 litri de lapte de la fiecare vacă 
furajată. Lapte realizat din hrana 
de pe pășune cu un anumit adâos 
de tărițe și la un cost.ce nu depă
șește 1.50—1.60 lei litrul. Aduse în 
luna mai, animalele stau efectiv zi 
și noapte pe pășune, unde au asigu
rată și apa. iar la nevoie și adăpos
tul temporar sub pilcurile de arbore- 
te anume lăsate pe intinsul pășunii. 
Așa-numitele tabere de vară sint, 
de fapt, niște șoproane construite in 
formă de potcoavă în care animalele 
stau doar atit cit tine mulsul me
canic. Dacă ar fi să apreciem efi
ciența acestei investiții, atunci este 
suficient să arătăm că cheltuielile 
făcute cu amenajarea pășunilor și 

adăposturilor au fost recuperate 
încă după primii cinci ani de ex
ploatare.

Potrivit studiilor de bonitare a 
terenului efectuate aici de către în
treprinderea de specialitate, împreu
nă cu Institutul de Cercetare și Pro
ducție pentru Cultura Pajiștilor 
Brașov și Academia de Științe Agri
cole și Silvice, potențialul productiv 
natural al fondului pastoral a! ju
dețului Sibiu nu depășește 8000— 
10 000 kg masă-verde la hectar. 
Aceleași studii arată că din supra
fața totală de 170 000 hectare, pajiș
tile cu un potential foarte bun și bun 
reprezintă doar 27 000 hectare, in 
timp ce un mare număr de pajiști, 
insumind o suprafață totală de peste 
48 000 hectare, sint slab productive, 
o parte din acestea, circa 5 000 hec
tare, avînd rocă la suprafață, nu 
produc practic aproape nimic. Aces
ta este potențialul natural, pentru 
că cel adevărat este astăzi dublu in 
comparație cu cantitatea de masă- 
verde ce se obținea cu 15 ani in 
urmă de pe ansamblul fondului pas
toral al județului Sibiu. Și trebuie 
arătat că această sporire considera
bilă a potențialului productiv al 
pajiștilor de aici s-a realizat în timp 
prin ample și complexe lucrări agro- 
pedoameliorative făcute mai ales 
prin investiții primite din partea sta
tului. Pe parcursul anilor au fost 
supuse unor asemenea lucrări aproa
pe 100 000 hectare, din care numai 
în acest cincinal au fost șl sint în 
curs de ameliorare 40 000 hectare. 

„S-a investit mult, dar cu multă 
chibzuință — ține să precizeze to
varășul Alexandru Pătruța, directo
rul întreprinderii Județene pentru 
îmbunătățirea și Exploatarea Pajiș
tilor. Cum era și firesc, la 
inceput ne-am îndreptat atenția spre 
ameliorarea pajiștilor cu un poten
țial productiv bun tocmai în ideea 
de a putea suplini rapid deficitul 
mare de furaje care se înregistra în 
acea perioadă. Am executat deci 
lucrări mai simple, dar care garantau 
o eficiență ridicată. într-o a doua 
etapă, ne-am axat spre realizarea 
unor lucrări ameliorative deosebit 
de complexe, pe care le-am efectuat 
tot pe pajiști cu terenuri bune și tot 
în ideea de a obține o sporire con
siderabilă și rapidă a producției de

masă-verde. De fapt, în această 
etapă au fost înființate majoritatea 
complexelor pastorale, organizate' și 
exploatate după reguli zootehnice cu 
adevărat științifice. La organizarea 
unor astfel de complexe s-au avut 
in vedere următoarele criterii : 1)
împărțirea pășunii in unități de ex
ploatare în funcție de limitele na
turale existente, astfel incit fiecare 
unitate să dispună de sursele de apă 
necesare ; 2) Grupa de animale pe 
o unitate de exploatare să coincidă 
de fapt cu capacitatea unui grajd, 
aceasta și pentru a nu perturba re
gimul de viață in care s-au obișnuit 
să crească animalele de-a lungul 
anilor ; 3) Timpul de pășunat pe o 
parcelă să nu depășească 7—8 zile, 
astfel incit să se asigure un repaus 
de cel puțin 28 de zile pentru re
generare. Pe ansamblul județului 
există aproape 60 de asemenea 
tabere de vară dotate și cu adăpos
turi pentru animale. în ultimii ani 
s-a produs o anumită reconsiderare 
în ce privește construirea unor ast
fel de adăposturi, în sensul că ele 
se realizează numai pe pășunile 
aflate la mare distantă de fermele 
zootehnice, unde trebuie să se facă 
și mulsul vacilor. Experiența noastră 
demonstrează că un animal tinăr și 
bine îngrijit peste iarnă nu are 
nevoie vara de nici un adăpost, cele 
citeva zile sau nopți cu intemperii 
neafectîndu-i în nici un fel starea 
de sănătate. Investim deci acum 
mai mult pentru sporirea fertilității 
pămîntului, pentru îmbunătățirea 

compoziției floristice tocmai în ideea 
de a realiza pe pășuni cantități cit 
mai mari de proteină și substanțe 
nutritive. Este, de fapt, problema 
esențială a zootehniei sibiene, a cărei 
dezvoltare este condiționată de îm
bunătățirea cantitativă și calitativă 
a pajiștilor naturale. Cele 100 000 
hectare de pășuni naturale asigură 
acum hrana zilnică a circa 100 000 
bovine și 500 000 ovine, adică a tu
turor animalelor din județ apte a 
ieși la păscut. La organizarea pro- 
priu-zisă a pășunatului s-a avut în 
vedere respectarea citorva cerințe 
elementare. Astfel, în prima perioa
dă a pășunatului animalele au folo
sit pajiștile din apropierea fermelor 
zootehnice, tocmai pentru a preveni 
orice pierderi de animale datorate 

unor posibile intemperii. Eventuale
le cantități de fin pe care le pierdem 
jos ca urmare a unei astfel de prac
tici le acoperim prin surplusul de 
iarbă de pe pășunile colinare, unde 
anumite suprafețe sint oprite pentru 
cosit și care constituie, totodată, și 
stocul de furaje de rezervă pentru 
orice eventualitate. Apoi, in toate 
cazurile au fost repartizate pentru 
vaci pajiștile din apropierea ferme
lor zootehnice, in timp ce tăurașii 
și vițelele pentru reproducție au fost 
urcate pe pășunile montane, unde 
chiar dacă nu au asigurate adăpos
turi. pășunatul se face după acele 
reguli știute, impuse in cadrul com
plexelor pastorale. Iar faptul că la 
numai o săptămînă după scoaterea 
animalelor la pășunat, pe ansam
blul județului s-a ajuns aproape la 
o dublare a producției de lapte mar
fă reprezintă dovada practică cea 
mai elocventă că ceea ce s-a făcut 
pentru ameliorarea pășunilor s-a 
făcut bine. Iar dacă se vor respecta 
în continuare peste tot normele de 
pășunat stabilite, există toate con
dițiile ca, în acest an, prin produc
țiile de lapte și carne realizate. Si
biul să se situeze în fruntea zoo
tehniei românești.

Adevărul este că s-au realizat 
multe lucruri bune în ce privește a- 
meliorarea și exploatarea fondului 
pastoral al județului Sibiu. Si ceea 
ce se cuvine subliniat în mod deo
sebit este faptul că toate aceste ac
țiuni au o gîndire unitară în timp, 
ceea ce dă o anumită continuitate 

lucrărilor efectuate cu mal multi 
ani in urmă. Ca urmare a unei evi
dente stricte a tuturor lucrărilor 
executate de-a lungul anilor, pre
cum și a studiilor de bonitare efec
tuate aici, la această dată se știe 
exact care anume sint suprafețele1 
unde se impune să fie investit cu 
prioritate, ce anume trebuie să se 
facă concret pentru a spori și mai 
mult productivitatea pășunilor. Ast
fel, pornind de la această evidență, 
de Ia rezultatele cartării agrochimi- 
ce și biologice a terenurilor și co
vorului ierbos, cele 42 milioane de 
lei alocate în acest an pentru îm
bunătățirea fondului pastoral să fie 
concentrate în special pentru exe
cutarea in complex a unor ample 
lucrări agropedoameliorative în 
scopul punerii în valoare a unei 
suprafețe de 7 500 hectare, care 
atit ca mod de organizare, cît 
și ca nivel de productivitate 
vor constitui cu adevărat punc
te de referință pentru tot ce se 
va întreprinde în viitor în domeniul 
ameliorării și exploatării pajiștilor. 
Sint acțiuni deosebit de complexe 
ce se execută in 45 puncte de lucru 
aflate pe întreg intinsul fondului 
pastoral și care, spre deosebire de 
suprafețele ameliorate pînă acum, 
vor avea marea calitate ce a avea 
o compoziție floristică cu un pro
cent ridicat de leguminoase. Para
lel cu aceste lucrări complexe se 
execută și altele mai simple, respec
tiv regenerarea pajiștilor prin su- 
prainsămînțarea unei suprafețe de 
38 000 hectare, lucrări de nivelare 
și curățire a pajiștilor executate cu 
ajutorul unor mașini concepute și 
construite pe plan local. Este vorba 
de niște utilaje pe cît de simple, pe 
atit de eficiente pe planul activității 
practice, dar care, din păcat», nu au 
stimit încă interesul factorilor răs
punzători din cadrul organismelor 
centrale spre a trece la experimen
tarea și extinderea lor.

Este dificil ca in spațiul restrins al 
unui articol să facem o lescriere 
amănunțită a tot ceea ce s-a făcut 
bun în județul Sibiu pent'u ame
liorarea și exploatarea pajiștilor na
turale. Cei interesați ar a/ea insă 
multe de învățat din ceei ce s-a 
realizat aici pentru puneres pe baze 
moderne, eficiente, a păjunatulul 
tradițional. Tocmai de acee. consi
derăm că este de datoria Ministe
rului Agriculturii să facă larg cu
noscută experiența crescăbrilor de 
animale de aici. Și aceasta acum, 
cind oamenii se pot convince pe viu 
de eficiența măsurilor îrtreprinse.

Florea CEAL5ESCU 
Iosif POP
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OPȚIUNEA ÎNTREGULUI PARTID, 
OPȚIUNEA ÎNTREGULUI POPOR 
Unanimă și entuziastă aprobare a propunerii de realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu în funcția supremă de secretar general al partidului

Comuniștii, toti locuitorii județu
lui Alba. asemenea intregului nos
tru popor — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ALBA 
AL P.C.R. — au luat cunoștință cu 
viu interes și deplină aprobare, eu 
sentimente de profundă satisfacție, 
de nețărmurită bucurie și legitimă 
mindrie patriotică, de Hotărirea Ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român privind 
propunerea de realegere a dum
neavoastră de către Congresul al 
XIV-lea in suprema funcție de 
secretar general al Partidului Co
munist Român, act de înaltă res
ponsabilitate comunistă, care întru
nește adeziunea întregii națiuni, 
reprezentind chezășia cea mai sigură 
a înaintării neabătute a patriei 
noastre pe drumul luminos al socia
lismului și comunismului, al bună
stării și fericirii. Ne exprimăm, tot
odată, satisfacția deplină și totala a- 
deziune față de celelalte documente 
adoptate de Plenara C.C. al P.C.R., 
la elaborarea cărora dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, ați adus o contribuție de
terminantă.

Avem convingerea nestrămutată, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu. că realegerea 
dumneavoastră de către înaltul 
forum al comuniștilor români in 
funcția supremă de secretar gene
ral al partidului se înscrie in rin- 
'dul opțiunilor istorice fundamentale 
izvorite din necesitatea imperioasă 
a înfăptuirii programului partidului, 
a edificării socialiste și comuniste 
a patriei, reprezentind, în același 
timp, un puternic factor de întărire 
a unității și coeziunii partidului, a 
încrederii și adeziunii intregii na
țiuni la politica internă și interna
țională pe care o promovați cu ine
galabilă clarviziune.

Alăturîndu-ne entuziasmului gene
ral al întregului nostru popor, ex
primăm, cu sentimente de profundă 
mindrie patriotică, totala aprobare 
fată de politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, ex
presie a voinței tuturor locuitorilor 
patriei, politică ce poartă amprenta 
genialei dumneavoastră gîndiri. mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu — se spune in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BRĂILA AL P.C.R.

Propunerea de realegere a dum
neavoastră în înalta funcție de 
secretar general al partidului 
constituie cea mai sigură garan
ție că hotăririle ce vor fi adop
tate de Congresul al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român vor fi 
îndeplinite exemplar, că poporul ro
mân, strîns unit in jurul partidului, 
al dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
va îndeplini neabătut programele de 
dezvoltare economico-socială a țării, 
încununind cu noi izbinzi epoca pe 
care cu demnitate și mindrie o 
numim „Epoca Nicolae Ceaușeseu".

Folosind și acest prilej, vă rugăm 
respectuos să ne permiteți să vă a- 
dresăm dumneavoastră, mult stima
te și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, mult stimatei to
varășe Elena Ceaușeseu cele mai 
călduroase urări de sănătate, alese 
sentimente de stimă și prețuire pen
tru tot ce ați făcut pentru înălțarea 
patriei pe cele mai inalte piscuri 
ale socialismului și comunismului.

Cu cele mai alese sentimente de 
nețărmurită dragoste și profundă 
mindrie patriotică față de mărețele 
înfăptuiri ale națiunii române, pur- 
tind in ele, ca pe o efigie de lumină, 
amprenta gindirii dumneavoastră, 
profund novatoare și clarvăzătoare, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu. vă rugăm să ne 
permiteți ca, in numele oamenilor 
muncii din cadrul MINISTERULUI 
INDUSTRIEI ELECTROTEHNICE, 
să ne exprimăm adeziunea față de 
Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului de a propune ma
relui forum al comuniștilor — Con
gresul al XIV-lea — realegerea 
dumneavoastră in funcția de secre
tar general al Partidului Comunist 
Român.

Călăuziți de vizionara dumnea
voastră gindire revoluționară, puter
nic mobilizați de tezele, ideile și 
orientările profund științifice cu
prinse in monumentala dumnea
voastră operă, de inaltul exemplu 
de muncă și viață pe care ni-1 ofe
riți zi de zi. vă încredințăm, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, de hotărirea și 
voința noastra unanimă de a munci 
cu și mai multa abnegație pentru a 
spori an de an producția la mașini- 
unelte de mare complexitate, pro
duse de mecanică fină, mașini tex
tile, fiind mindri că ne aducem con
tribuția in această epocă de mari 
Înfăptuiri socialiste, cea mai lumi
noasă și mai bogata in realizări din 
istoria României — „Epoca 
Nicolae Ceaușeseu".

Comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe cuprinsul județului Bistrița- 
Năsăud au primit cu nespusă bucu
rie, recunoștință fierbinte, unanimă 
și vibrantă aprobare Hotărirea Plena
rei Comitetului Central al partidu
lui cu privire la propunerea de re
alegere a dumneavoastră la Congre
sul al XIV-lea in funcția supremă 
de secretar general al Partidului 
Comunist Român, act de înaltă res
ponsabilitate comunistă care cores
punde pe deplin voinței Întregului 
partd și popor, văzînd in aceasta 
chezișia sigură a inaintârii ferme a 
patrfei noastre pe drumul luminos 
al stcialismului și comunismului, al 
fericrii și bunăstării.

Astmenea intregului popor, noi, 
cei are trăim și muncim in această 
inflo’itoare parte a țării, se arată în 
teleffama COMITETULUI JUDE- 
ȚEAI BISTRIȚA-NASAUD AL 
P.C.L, ne facem o datorie de inimă 
și coiștiință în a vă exprima dum- 
neaviastră, mult stimatei tovarășe 
Elen? Ceaușeseu nemărginita recu- 
noștiiță pentru grija permanentă și 
sprijhul pe care ni l-ați acordat și 
ni-1 Sordați in acești ani frumoși ai 
impliiirii noastre să durăm pe aces
te strtmoșești meleaguri impunătoa
re ceftți industriale, moderne obiec
tive ecial-culturale și altele, care au 

schimbat din temelii viața și munca 
oamenilor.

Ne angajăm solemn în fața dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeseu, că vom 
depune întreaga energie și pricepere 
pentru îndeplinirea in totalitate a 
sarcinilor ce ne revin, intimpinînd 
luminosul jubileu al lui 23 August și 
Congresul al XIV-lea al partidului 
cu rezultate remarcabile in toate 
domeniile de activitate,

împreună cu întregul popor, cei 
ce muncim pe tărîmul științei și 
tehnologiei — se arată în telegrama 
BIROULUI EXECUTIV AL COMI
TETULUI NATIONAL PENTRU 
ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIE — 
am trăit cu însuflețire, cu vi
brante sentimente de emoție și 
dragoste momentele înălțătoare in 
care Plenara Comitetului Central al 
Partidului a hotărit, intr-o fierbinte 
unanimitate, să prezinte celui de-al 
XIV-lea Congres propunerea de re
alegere a dumneavoastră în funcția 
supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român. Cu ar
zătoare simțăminte de profundă 
stimă și prețuire, cu dragoste și ne
țărmurit devotament, ne exprimăm 
deplina adeziune față de această 
hotărîre — care exprimă cea mai 
fierbinte dorință a intregului nos
tru partid, a intregului nostru popor.

îngăduiți-ne, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general al partidu
lui, să folosim acest prilej spre a ne 
exprima deplina adeziune la impor
tantele documente programatice ale 
celui de-al XIV-lea Congres pe care 
conducerea partidului le propune 
spre dezbatere partidului și poporu
lui — Tezele și Programul-Directivă,
— in care recunoaștem, cu profundă 
prețuire și căldură, sinteza concep
ției dumneavoastră științifice, re
voluționare. cu privire la căile 
de înaintare a țării spre piscu
rile luminoase ale comunismului. 
Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, că nu vom precu
peți nici un efort spre a întîmpina 
marele Congres din noiembrie 'cu 
cele mai bune rezultate în îndepli
nirea planului, a sarcinilor trasate 
sectoarelor noastre de activitate, că
— sub conducerea tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușeseu, președintele Consiliului 
Național al Științei și Invățămintu- 
lui — cercetarea tehnico-științifică va 
acționa încă de pe acum, cu abne
gație, în spiritul Tezelor și Progra- 
mului-Directivă ale celui de-al 
XIV-lea Congres.

în telegrama adresată de MINIS
TERUL TRANSPORTURILOR ȘI 
TELECOMUNICAȚIILOR se sub
liniază : Comuniștii, toți oamenii 
muncii din transporturi și telecomu
nicații, laolaltă cu intregul nostru 
popor, au primit cu sentimente de 
vie bucurie și satisfacție, de vibrantă 
mîndrie patriotică Hotărirea adoptată 
de Plenara C.C. al P.C.R. de a 
propune ca al XIV-lea Congres al 
partidului să vă reînvestească pe 
dumneavoastră, marele Erou intre 
eroii neamului, eminent revoluționar 
și patriot înflăcărat, strălucit expo
nent al celor mai inalte idealuri ale 
națiunii noastre, in suprema func
ție de secretar general al Parti
dului Comunist Român. Această 
opțiune istorică, de elocventă ma
turitate politică și de adîncă respon
sabilitate pentru viitorul luminos al 
României socialiste, ilustrează fidel 
simțămintele de nețărmurită dragos
te. stimă și recunoștință cu care vă 
înconjoară întreaga noastră națiune 
socialistă, răspunde în cel mai inalt 
grad năzuințelor supreme ale po
porului român de a trăi în deplină 
libertate și independență, de a-și 
croi de sine stătător soarta, de a-și 
înălța patria pe cele mai inalte 
culmi de civilizație și progres, într-o 
lume a păcii, fără arme și fără 
războaie.

Vă încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general al 
partidului, că toți cei ce muncim în 
această importantă ramură a econo
miei naționale, devotați pînă la capăt 
cauzei gloriosului nostru partid 
comunist, urmind strălucitul dum
neavoastră exemplu de muncă și 
dăruire, nu vom precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea exemplară 
a misiunilor încredințate, adueîn- 
du-ne întreaga contribuție la multi
laterala propășire a patriei, la îm
plinirea pe străbunele noastre me
leaguri a visului de aur al omenirii, 
comunismul.

Propunerea de realegere a dum
neavoastră. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușeseu. in su
prema învestitură de secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân — se spune in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN COVAS- 
NA AL P.C.R. — constituie, pentru 
noi toți, pentru întregul popor, cea 
mâi sigură garanție că istoricele ho- 
tăriri pe care inaltul forum al co
muniștilor le va adopta vor fi în
făptuite neabătut, asigurînd mersul 
nostru ferm spre cele mai înalte 
culmi ale progresului și civilizației, 
spre societatea cea mai dreaptă — 
visul de aur al omenirii. comu
nismul.

Vibrantele noastre sentimente de 
aleasă recunoștință și nemărginită 
dragoste față de dumneavoastră 
izvorăsc din conștiința că toate pre
facerile înnoitoare cunoscute pe a- 
ceste meleaguri în cei 24 de ani 
care au trecut de cînd vă aflați în 
fruntea partidului le datorăm dum
neavoastră. clarvăzătoarei politici de 
repartizare echilibrată a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării, 
pe care ați promovat-o cu consec
ventă. Mărturie elocventă a acestei 
înțelepte politici stau impresionan
tele ritmuri de dezvoltare ale jude
țului Covasna. Beneficiind în această 
perioadă de fonduri de investiții în 
valoare de 25 miliarde lei, s-au în
registrat sporirea de peste 10.5 ori 
a producției industriale și cu 50 pînă 
la 200 la sută a recoltelor medii la 
principalele culturi, precum si im
presionante prefaceri în viata so
cială și spirituală a acestor me
leaguri.

Tn telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R. se sub

liniază : Dînd glas voinței, sentimen
telor și convingerilor celor peste 
108 000 de comuniști, ale tuturor oa
menilor muncii din județul Dolj, ne 
facem o datorie de conștiință revo
luționară din afirmarea înaltei mîn- 
drii patriotice și a profundei satis
facții cu care am primit actul de 
voință unanimă al partidului și po
porului exprimat prin Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. privind pro
punerea de realegere a dum
neavoastră, de către Congresul al 
XIV-lea, în funcția supremă de se
cretar general al partidului.

Izvorîtă din nețărmurită dragoste 
și prețuire, din respectul profund și 
recunoștința fierbinte pe care parti
dul și poporul le nutresc față de 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
genial strateg revoluționar, ctitor al 
renașterii patriei noastre multimile
nare — Hotărirea privind reînvesti- 
rea în suprema funcție de secretar 
general al partidului iși are teme
iurile în cunoașterea excepționalelor 
dumneavoastră calități, strălucit re
confirmate chiar in această perioadă, 
prin contribuția determinantă la 
fundamentarea și elaborarea proiec
tului Programului-Directivă și a pro
iectului Tezelor pentru Congresul al 
XIV-lea al P.C.R., documente care, 
cu exemplară rigoare științifică, rea
lism și forță vizionară, jalonează as
censiunea fermă a României spre 
piscurile cele mai luminoase ale so
cialismului și comunismului.

Comuniștii, toti oamenii muncii 

• Avindu-I in frunte pe cel mai iubit fiu al nați
unii noastre, România socialistă va obține noi și 
mărețe izbinzi in opera de înflorire și dezvoltare 
multilaterală.

• Legămintul solemn de a întîmpina mărețele 
evenimente ale acestui an-jubileul istoricului 
23 August 1944 și Congresul al XIV-lea al partidului 
- cu înfăptuiri remarcabile, pentru gloria partidului 
și a țării, pentru fericirea poporului, pentru inde
pendența și suveranitatea scumpei noastre patrii 
-Republica Socialistă România

din instituțiile de cultură și artă, 
creatorii din toate domeniile — se 
subliniază in telegrama CONSILIU
LUI CULTURII ȘI EDUCAȚIEI SO
CIALISTE — au luat cunoștință cu 
înaltă mîndrie patriotică și profun
dă satisfacție de Hotărirea Plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român din iunie a.c 
de a propune realegerea dumnea
voastră, la cel de-al XIV-lea Con
gres al partidului. în suprema func
ție de secretar general al Partidu
lui Comunist Rofnân. Aceasta cores
punde pe deplin voinței întregului 
nostru popor, ca încercatul condu
cător. cel mai iubit și admirat fiu al 
său să continue minunata operă de 
ctitor al prezentului și viitorului 
României, pentru ridicarea sa pe 
cele mai înalte culmi ale civiliza
ției și progresului.

Ne exprimăm și cu acest prilej, 
în numele tuturor oamenilor de ar
tă și cultură, totala noastră adeziune 
față de politica partidului, concre
tizată în mărețele înfăptuiri ale ul
timelor decenii, în special în perioa
da deschisă de istoricul Congres al 
IX-lea al partidului, indisolubil 
legate de munca și gindirea dum
neavoastră cutezătoare, de politica 
înțeleaptă și novatoare pe care o în- 
făptuiți cu abnegație, potrivit intere
selor vitale ale României socialiste, 
cauzei generale a socialismului și co
munismului.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Galați, alăturîndu-și gla
sul intregului popor, iși exprimă 
sentimentele de cea mai aleasă stimă 
și prețuire, de înălțătoare mîndrie 
patriotică față de Hotărirea Plenarei 
Comitetului Central al P.C.R. cu pri
vire la propunerea de realegere a 
dumneavoastră, mare și strălucit 
conducător, în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Co
munist Român de către viitorul Con
gres al partidului — se arată în te
legrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN GALAȚI AL P.C.R.

Vă aducem un înălțător omagiu 
pentru tot ceea ce ați făcut pentru 
partid, pentru țară și popor, pentru 
strălucitele inițiative și demersuri 
politice dedicate păcii și colaborării 
internaționale, făuririi unei lumi mai 
drepte și mai bune pe planeta noas
tră ; ne angajăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușeseu, să 
acționăm cu energie și tenacitate, 
intr-un desăvîrșit spirit de ordine, 
disciplină și răspundere. în vederea 
îndeplinirii exemplare a programelor 
și planurilor de dezvoltare econo
mico-socială, pentru întîmpinarea 
marilor evenimente politice ale anu
lui — cea de-a 45-a aniversare a 
victoriei revoluției din august 
1944 și Congresul al XIV-lea al glo
riosului nostru partid — cu succese 
remarcabile în toate domeniile de 
activitate.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. 
se arată : Cu nemărginită bucurie, 
fierbinte recunoștință, unanimă și 
vibrantă aprobare, comuniștii. toți 
oamenii muncii din județul Hune

doara au luat cunoștință de Hotă
rirea Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
din 27—28 iunie a.c. cu privire la 
propunerea de realegere a dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușeseu, la Congresul 
al XIV-lea, în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, act de înaltă respon
sabilitate comunistă, care corespun
de întru totul voinței întregului 
nostru partid și popor, constituind 
chezășia înaintării ferme a țării 
noastre pe drumul luminos al făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate și comunismului.

Această istorică opțiune izvorăște 
din dragostea, admirația, respectul 
și recunoștința comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii față de dum
neavoastră, strălucit revoluționar și 
patriot înflăcărat, care v-ați dedicat 
întreaga viață și activitate împlinirii 
idealurilor de libertate și indepen
dență ale națiunii noastre, triumfu
lui revoluției socialiste, înfloririi 
necontenite a patriei.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușeseu, că in 
cinstea celei de-a 45-a aniversări i 
victoriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
1944 și a celui de-al XIV-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 
vom acționa neobosit pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin, contribuind astfel la ridi
carea continuă a României socialiste 
pe culmile înalte ale comunismului.

în deplină unitate de cuget și 
faptă cu intregul partid și popor, co
muniștii, toți oamenii muncii — se 
spune in telegrama CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL APELOR — am ur
mărit cu deosebită atenție și viu in
teres, cu inimile pline de incredere 
in viitorul luminos al patriei, lu
crările Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și ne 
exprimăm totala adeziune și mîn
drie patriotică in legătură cu Hotă
rirea de a se propune alegerea 
dumneavoastră, iubit conducător, 
erou între eroii neamului românesc, 
la cel de-al XIV-lea Congres al 
partidului, în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român.

îngăduiți-ne. mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, să folo
sim și acest prilej pentru a vă adre
sa cele mai respectuoase urări de 
sănătate și putere de muncă, pentru 
a ne conduce pe mai departe spre 
noi și mari succese, și ne angajăm, 
totodată, ca, acționînd cu fermitate 
in spiritul orientărilor și indicațiilor 
dumneavoastră prețioase, să nu pre
cupețim nici un efort pentru înfăp
tuirea la parametrii celei mai înalte 
exigențe a sarcinilor pe care parti
dul, dumneavoastră personal le-ați 
încredințat colectivului nostru de 
muncă.

Propunerea de realegere a dum
neavoastră în fruntea partidu
lui constituie o garanție si
gură a continuității procesului 
revoluționar, a construirii socie
tății socialiste multilateral dez
voltate cu poporul și pentru popor 
t— se spune in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN IAȘI AL 
P.C.R. Sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, în industria 
județului nostru se înfăptuiesc pro
gramele de perfecționare și moder
nizare a producției, de ridicare a ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor, de creștere a productivității 
muncii și de reducere a consumuri
lor de materii prime, materiale, 
combustibili și energie. în agricul
tură, toate forțele sînt angajate pen
tru strîngerea întregii •'recolte de orz 
fără pierderi, militînd pentru obți
nerea unei producții medii de peste 
7 000 kg la hectar.

Ne angajăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușeseu, ca, 
urmindu-vă neabătut, cu incredere 
și devotament nemărginit, să asigu
răm valorificarea superioară a con
dițiilor create, pentru a da viață 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
și ale Conferinței Naționale, intîm- 
pinind cea de-a 45-a aniversare a 
victoriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul ai 
XIV-lea al Partidului Comunist 
Român cu rezultate deosebite.

în telegrama COMITETULUI DE 
PARTID AL SECTORULUI AGRI
COL ILFOV se spune : Ne expri
măm totala adeziune față de Hotă
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. de a 

propune realegerea dumneavoastră 
de către Congresul al XIV-lea in 
suprema funcție de secretar general 
al partidului nostru. Totodată, ne 
manifestăm acordul deplin față de 
documentele dezbătute și adoptate, 
fată de tezaurul de idei, teze și 
orientări de excepțională însemnă
tate teoretică și practică pe care le 
cuprind.

Dînd expresie, încă o dată, legă- 
mîntului solemn de a vă urma, cu 
aceeași hotărîre și abnegație. în tot 
ceea ce faceți pentru înflorirea 
necontenită a patriei, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că vom milita cu toată 
energia și puterea noastră de muncă 
pentru a da viață magistralei dum
neavoastră opere și concepții social- 
politice, hotărîrilor Congresului al
XIII- lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, tuturor sarcinilor ce 
ne vor reveni din documentele ce 
vor fi adoptate de Congresul al
XIV- lea al Partidului Comunist
Român.

Sîntem convinși că actul politic de 
însemnătate cardinală. în consens 
cu voința întregului partid, a în
tregii națiuni, al realegerii dumnea
voastră în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Co
munist Român reprezintă garanția 
sigură a continuității procesului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate cu poporul și pen
tru popor.

tn aceste momente înălțătoare, de 
vibrant patriotism și deplină satis- 

facție, minerii, preparatorii, con
structorii de mașini, toți cei ce 
muncesc și trăiesc in Valea Jiului 
— se spune în telegrama COMITE
TULUI MUNICIPAL PETROȘANI 
AL P.C.R. — își exprimă cu pro
fundă mindrie totala lor adeziune 
față de istorica Hotărîre a Plenarei 
C.C. al P.C.R. de a propune reale
gerea dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
la Congresul al XIV-lea, în funcția 
supremă în partid.

într-o deplină unitate de gîndire 
și acțiune revoluționară cu întregul 
nostru partid și popor, comuniștii, 
minerii din Valea Jiului, ceilalți 
oameni ai muncii iși exprimă in 
aceste momente întreaga lor satis
facție, hotărirea lor de neclintit de 
a munci cu și mai multă dăruirp, 
în strînsă unitate în jurul partidului, 
al dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al partidului și 
„minerul nostru de onoare", pentru 
a da tot mai mult cărbune țării, 
pentru a-și spori contribuția la în
florirea și prosperitatea continuă a 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Cu sentimente de fierbinte și 
nețărmurită dragoste, de profundă 
recunoștință și vibrantă mindrie pa
triotică, tînăra generație universi
tară, într-un glas cu întregul tineret 
al patriei, cu întreaga națiune — 
se arată în telegrama UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR 
COMUNIȘTI DIN ROMANIA — își 
exprimă deplina aprobare privind 
Hotărirea Plenarei Comitetului 
Central al partidului ca la Congre
sul al XIV-lea al Partidului Comu
nist Român dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, ctitorul genial al 
României socialiste, să fiți reales în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului, chezășie a îndeplinirii 
neabătute a programului revoluțio
nar de muncă și luptă al întregului 
popor pentru ridicarea neabătută a 
patriei pe cele mai înalte trepte ale 
progresului și civilizației.

Vă adresăm și cu acest prilej cele 
mai fierbinți mulțumiri dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeseu, tovarășei 
Elena Ceaușeseu pentru minunatele 
condiții de formare și afirmare a 
noastră, ca membri de nădejde ai 
societății, constructori competent! și 
devotați ai noii societăți pe pămîn- 
tul patriei, ai împlinirii visului de 
aur al omenirii, comunismul.

în telegrama COMITETULUI DE 
PARTID AL ORGANIZAȚIEI APA
RATULUI COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN se arată : în de
plină unitate de cuget și sim
țire cu întreaga națiune, animați de 
cele mai înalte sentimente de stimă, 
admirație si prețuire, noi. comuniștii 
din organizația de partid a Aparatu
lui Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, ne exprimăm 
nemărginita bucurie și deplina satis
facție față de Hotărirea recentei Ple

nare a Comitetului Central cu privire 
la propunerea de realegere a 
dumneavoastră de către Con
gresul al XIV-lea în suprerffa 
funcție de secretar general al parti
dului și vă aducem, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu
— revoluționar consecvent și patriot 
înflăcărat, marele strateg al dezvol
tării României socialiste, strălucită 
personalitate a lumii contemporane, 
conducătorul genial al mersului nea
bătut înainte — cel mai fierbinte o- 
magiu pentru tot ceea ce ați făcut 
și faceți spre propășirea neamului 
românesc și înaintarea patriei, libe
ră și demnă, pe drumul unor noi și 
mărețe împliniri epocale, al lumino
sului ei destin socialist și comunist.

în aceste clipe, cu profundă re
zonanță in conștiința întregului 
popor, ingăduiți-ne, mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
să vă adresăm, din adincul inimilor 
noastre, dumneavoastră, mult stimatei 
tovarășe Elena Ceaușeseu deplină 
sănătate și nesecată putere de mun
că. ani mulți și rodnici în fruntea 
partidului și a țării, pentru a ne 
călăuzi, cu aceeași clarviziune, ine
puizabilă energie și neasemuită dă
ruire patriotică, spre înfăptuirea ce
lor mai cutezătoare planuri și pro
grame de înflorire și propășire a 
scumpei noastre patrii, pentru făuri
rea visului de aur al națiunii noastre
— comunismul.

Animați de înălțătoare sentimen
te patriotice, în atmosfera de vi
brantă angajare revoluționară, cînd 
întregul nostru popor infăptuiește 
neabătut istoricele hotăriri ale Con
gresului al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, indicațiile 
și orientările de inestimabilă va
loare teoretică și practică formulate 
de dumneavoastră — se arată în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
TIMIȘ AL P.C.R. — comuniștii, toți 
oamenii muncii își exprimă totala 
adeziune și unanima aprobare față 
de Hotărirea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân cu privire la propunerea 
de realegere a dumneavoastră, 
mult iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, la Congresul al 
XIV-lea al partidului, în funcția 
supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Adresăm, totodată, un respectuos 
omagiu tovarășei Elena Ceaușeseu, 
eminent activist al partidului și sta
tului, savant de largă recunoaștere 
internațională, pentru strălucita con
tribuție pe care, alături de dumnea
voastră. o aduce la elaborarea și 
transpunerea în viață a planurilor 
și programelor de dezvoltare eco
nomico-socială a țării, la înflorirea 
gindirii și creației științifice, a în- 
vățămîntului și culturii românești, la 
promovarea nobilelor idei de pace, 
colaborare și înțelegere între na
țiuni.

Oamenii muncii din Ministerul 
Turismului. în frunte cu comuniștii, 
însuflețiți de cele mai alese sen
timente de dragoste și prețuire ce 
vi le poartă dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al harnicului și eroicului 
nostru popor. patriot înflăcărat, 
strălucit conducător de partid si de 
stat, ctitorul de geniu al României 
moderne, proeminentă personalitate 
a vieții politice contemporane, am 
luat cunoștință cu nețărmurită sa
tisfacție și mîndrie patriotică și ne 
exprimăm totala adeziune la Hotă
rirea Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român pri
vind propunerea de realegere a dum
neavoastră la Congresul al XIV-lea, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, în înalta funcție 
de secretar general al Partidului 
Comunist Român — se spune in 
telegrama CONSILIULUI DE CON
DUCERE AL MINISTERULUI TU
RISMULUI.

Reînvestirea dumneavoastră în 
fruntea gloriosului nostru partid co
munist reprezintă pentru noi. ca de 
altfel pentru întregul partid șl po
por. suprema garanție a mersului 
victorios al României socialiste. a 
înaintării ferme pe drumul luminos 
al comunismului, cea mai dreaptă 
dintre orînduiri. a afirmării sale 
plenare intre națiunile lumii in de
plină suveranitate și independentă.

Comuniștii, toți lucrătorii ogoare
lor de pe înfloritoarele noastre me
leaguri — se spune în telegrama 
COMITETULUI DE PARTID ȘI 
CONSILIULUI DE CONDUCERE AL 
C.A.P.-SCORNICEȘTI — au luat cu
noștință, cu nemărginită bucurie și 
deplină satisfacție de Hotărirea Ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român cu privire 
la propunerea de realegere a dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeseu, în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului la cel de-al XIV-lea Congres.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu. că de pe cele 
500 hectare de orz cuprinse în plan 
am obținut o producție medie de 
11 128 kg la hectar, fapt ce ne-a 
permis să livrăm la fondul centra
lizat al statului mai mult de 2 613 
tone decît prevederile inițiale de 
plan. La grîu estimăm o producție 
medie de peste 10 000 kg la hectar. 
Toate celelalte culturi promit, după 
starea de vegetație, foarte bune pro
ducții, la nivelul cerințelor și exi
gențelor noii revoluții agrare.

Mulțumindu-vă din inimă pentru 
permanentul și generosul sprijin pe 
care-1 acordați dezvoltării agricul
turii noastre socialiste, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, că nu vom pre
cupeți nimic pentru a întîmpina ani
versarea gloriosului 23 August și 
marele forum al comuniștilor din 
noiembrie cu cele mai mari împliniri 
de pînă acum, aducindu-ne astfel 
contribuția la înălțarea scumpei 
noastre patrii pe înaltele culmi ale 
socialismului și comunismului.

Comuniștii, toți membrii puterni
cului detașament muncitoresc din 
cea mai tinără vatră de oțel a țării 
— se spune în telegrama COMITE
TULUI DE PARTID ȘI CONSILIU
LUI OAMENILOR MUNCII DE LA 
COMBINATUL SIDERURGIC CĂ
LĂRAȘI — au primit cu un deosebit 
entuziasm propunerea făcută de Co
mitetul Politic Executiv și adoptată 

de Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român ca la 
Congresul al XIV-lea al partidului 
să fiți reales în suprema funcție de 
secretar general al Partidului Co
munist Român.

Exprimindu-ne deplinul acord, ve
dem în această istorică propunere 
expresia dragostei fierbinte, a celei 
mai inalte stime și prețuiri pe care 
partidul, exponent al întregului 
nostru popor, v-o poartă dumnea
voastră, eminentul conducător de 
partid și de țară, patriotul înflăcă
rat. comunistul animat de cel mai 
fierbinte patriotism, omul de aleasă 
omenie, luptător neînfricat și stator
nic pentru independența și suvera
nitatea patriei, pentru dezarmare, 
înțelegere și colaborare între toate 
popoarele lumii.

Exprimindu-ne. încă o dată, de
plina noastră adeziune Ia această 
opțiune istorică, vă rugăm să ne per
miteți să vă adresăm cele mai calde 
urări de sănătate și viață lungă în 
fruntea partidului și a țării, spre 
binele și fericirea poporului român.

Comuniștii. întregul personal din 
sistemul justiției — se arată in tele
grama CONSILIULUI DE CONDU
CERE AL MINISTERULUI JUSTI
ȚIEI — iși exprimă sentimentele lor 
de bucurie și mîndrie patriotică, de 
nemărginită stimă și profundă sa
tisfacție față de Hotărirea Plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, expresie a voinței 
întregului nostru partid și popor, a 
dragostei și încrederii nețărmurite 
cu care sînteți înconjurat, de a pro
pune Congresului al XIV-lea ca 
dumneavoastră, cel mai de seamă și 
prețuit fiu al națiunii, să fiți reales 
în suprema funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

Conștienți de îndatoririle ce ne 
revin, intr-o unanimitate desăvirșită 
cu toți comuniștii, cu toți fiii acestui 
pămint, ne exprimăm angajamentul 
solemn față de conducerea partidu
lui, față de dumneavoastră de a 
milita neobosit pentru transpunerea 
în viață a politicii partidului, pentru 
întărirea orînduiri i noastre, pentru 
apărarea legalității socialiste și or
dinii de drept, pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a tuturor cetă
țenilor țării.

Comuniștii, toți oamenii muncii — se 
spune în telegrama INSTITUTULUI 
DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI 
PROIECTARE PENTRU INDUS
TRIA METALURGICA — IPROMET 
— își exprimă totala lor bucurie 
patriotică și adeziune la Hotărirea 
Plenarei Comitetului Central al 
P.C.R. cu privire la adoptarea pro
punerii de realegere a dumneavoas
tră în înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

Avem convingerea că acest act 
politic cu profunde semnificații re
prezintă garanția cea mai sigură a 
înfăptuirii neabătute a politicii parti
dului și statului nostru, a înaintării 
României pe drumul luminos al so
cialismului și comunismului. Dorim 
să exprimăm și cu acest prilej ne
țărmurita noastră gratitudine și ad
mirație față de aportul dumnea
voastră hotărîtor la eroica activitate 
de edificare a socialismului, de fău
rire a unei vieți libere și indepen
dente. de ridicare a patriei pe trepte 
calitativ superioare de progres și 
civilizație.

Colectivul nostru de muncă își ex
primă adeziunea sa entuziastă, revo
luționară față de Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. de a propune realegerea 
dumneavoastră la Congresul al XIV- 
lea in funcția supremă de secretar 
general al partidului — se relevă în 
telegrama CONSILIULUI OAMENI
LOR MUNCII DE LA ÎNTREPRIN
DEREA DE ȚEVI „REPUBLICA".

Vizita de lucru cu care ne-ațl 
onorat in prima lună a anului, 
orientările și sarcinile pe care le-am 
primit pentru dezvoltarea întreprin
derii noastre ne-au impulsionat 
forțele și energia de a munci cu 
pasiune revoluționară pentru înfăp
tuirea mărețelor obiective ale Con
gresului al XIII-lea al partidului, 
angajîndu-ne plenar ca sarcinile 
economico-sociale pe care le avem 
de înfăptuit în acest an și pe între
gul cincinal să fie onorate în modul 
cel mai exemplar, creîndu-se drum 
pentru traducerea în fapte a lumi
noaselor perspective ce le deschide 
Congresul al XIV-lea al partidului.

Alături de întregul popor, comu
niștii, toți oamenii muncii din MI
NISTERUL FINANȚELOR iși ex
primă sentimentele de justificată 
mîndrie patriotică, bucuria fără mar
gini și satisfacția deplină față de 
Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
de a propune realegerea dumnea
voastră, de către Congresul al XIV- 
lea al partidului, in funcția de secre
tar general al Partidului Comunist 
Român. Hotărirea adoptată cores
punde dorinței arzătoare și voinței 
neclintite a tuturor comuniștilor, dă 
glas dragostei cu care sînteți înconju
rat de întregul nostru popor, con
stituie un puternic factor de întărire 
a unității și coeziunii partidului, a 
încrederii și adeziunii poporului la 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru.

Vom consacra întreaga noastră pu
tere de muncă pentru înfăptuirea 
neabătută a cerințelor noului meca
nism economico-financiar, întăririi 
ordinii și disciplinei in utilizarea 
mijloacelor materiale și bănești, re
ducerea prețului de cost în toate ra
murile economiei, realizarea venitu
rilor și îndeosebi a beneficiilor, in
troducerea în circuitul economic a 
stocurilor de valori materiale imobi
lizate, creșterea exportului și a efi
cienței acestuia, asigurarea echili
brului financiar, monetar și valutar, 
întărirea controlului în economie, 
apărarea Integrității avutului ob
ștesc, obiective majore aflate în cen
trul activității Ministerului Finan
țelor. a întregului sistem financiar-
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Cadru larg 
democratic 

există

Amplu și cutezător program de dezvoltare 
multilaterală a patriei

(Urmare din pag. I)

Comuniștii la examenul exigențelor democrației 
muncitorești-revoluționare

în ultimii ani, acționind constant 
pentru creșterea continuă a eficien
ței mecanismului de conducere de
mocratică a economiei, conducerea 
partidului a adoptat, după cum se 
știe, numeroase măsuri în acest 
sens. între altele — pentru ca de
mocrația de partid să influențeze 
prin modelul ei, prin capacitatea ei 
de manifestare și democrația econo
mică — s-a instituit obligativitatea 
ca toți membrii consiliilor oameni
lor muncii, ca de altfel ai tuturor 
organismelor democratice eligibile, 
să prezinte periodic rapoarte asupra 
modului în care iși îndeplinesc man
datul încredințat in fața organelor 
în care au fost aleși să activeze.

Importanța acestor măsuri nu 
mai trebuie demonstrată. Ele 
au fost accentuate incă o dată 
cu toată claritatea de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în magistrala 
cuvintare rostită la recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R. : „Să facem astfel 
ca activitatea fiecărui organism de 
stat și democratic să se desfășoare 
in spiritul principiilor revoluționare, 
al democrației muncitorești, acțio- 
nind întotdeauna pentru perfecțio
narea activității".

Așadar, pledoarie argumentată 
pentru o democrație autentică 
care să se bazeze și pe un con
trol și autocontrol autentice. Fără 
a se supune unor asemenea „exa
mene", ea poate să rămînă in sta
diul ideal, recunoscut, al normelor 
prevăzute în mecanismul de func
ționare, dar, practic, să nu funcțio
neze cu eficiența necesară. Pe la
premisele oferite de măsura respec
tivă am efectuat investigația de
față — Cum și unde raportează
membrii organelor de conducere co
lectivă despre activitatea cu care au 
fost investiți dc a face parte din 
aceste organisme 7 — in unități e- 
conomice din municipiul Giurgiu.

CE SPUNE ȘI CE NU SPUNE 
UN „TABLOU DE BORD". O pri
mă imagine a forței democratice de 
care dispun consiliile oamenilor 
muncii din unitățile orașului de la 
Dunăre ne-o oferă tovarășul Cră
ciun Tarara, secretar cu probleme 
economice al comitetului municipal 
de partid.

— în unitățile economico-sociale 
din municipiul Giurgiu sint create 
45 de consilii ale -oamenilot* “țnuncii, 
care cuprind în componența lor pes
te 800 de muncitori, ingineri, econo
miști și alți specialiști, practic, cele 
mai bune forțe existente in respec
tivele unități. Dacă adăugăm și fap
tul că aproape 80 la sută dintre a- 
ceștia provin din rindul membrilor 
de partid, avem atit imaginea răs

punderii organizațiilor de partid, cit 
și a fiecărui comunist în parte pen
tru buna funcționare a acestor or
ganisme, pentru perfecționarea con
tinuă a activității lor,

— Ce relevă, prin prisma acestei 
aprecieri, rezultatele obținute de u- 
nitătile din municipiul dumneavoas
tră ?

— Pe ansamblu, o activitate bună. 
Majoritatea unităților și-au îndepli
nit și depășit principalii indicatori 
de plan. în această situație se află 
unități ca șantierul naval, întreprin
derea Chimică „Victoria", antrepri
za de construcții industriale, grupul 
de exploatare floto-portuară ș.a. 
Dar avem și unități — și chiar cu 
pondere — care nu și-au realizat 
sarcinile de plan. Este cazul combi
natului chimic, fabricii de mobilă,

facem că nu sesizăm faptul că noi 
am întrebat una și vicepreședintele 
consiliului oamenilor muncii răs
punde alta, și-i solicităm să ne re
zume, in esență, datele raportului 
prezentat de el. „Explicațiile" date 
arată clar că nu a prezentat un ra
port de activitate, care, in cazul său, 
ar fi trebuit să conțină referiri con
crete, critice și autocritice, in legă
tură cu modul în care aduce la în
deplinire mandatul încredințat de 
oamenii muncii de a-i reprezenta, 
în calitate de președinte al comite
tului sindicatului, iri organul de con
ducere colectivă. Aflăm însă — ca 
să nu mai lungim vorba — că el s-a 
referit la o obișnuită luare de cu
vânt in cadrul ședințelor consiliului 
oamenilor muncii. Situație identică 
și in cazul celorlalți 5 amintiți la

În unități din municipiul Giurgiu

întreprinderii Textile „Dunăreană" 
și al altora. Ceea ce înseamnă că nici 
consiliile oamenilor muncii din aces
te unități, nici comuniștii care iși 
desfășoară activitatea in cadrul aces
tora n-au acționat cu toată răspun
derea pentru o bună organizare și 
conducere a activității de producție.

După prezentarea, acestui „tablou 
de bord", care spune multe, dar nu 
totul, să urmărim concret, „pe viu", 
tema investigației noastre.

NU ERA VORBA NUMAI DE 
CONFUZIA PREȘEDINTELUI DE 
SINDICAT. în fața întrebării - Cum 
și unde raportează membrii consi
liilor oamenilor muncii despre acti
vitățile lor 7 — tovarășul Petre Ni- 
culescu, secretarul comitetului de 
partid și președinte al consiliului 
oamenilor muncii de la șantierul 
naval, dă la început un răspuns e- 
chivoc : „Da, noi obișnuim să cerem 
membrilor consiliului oamenilor 
muncii să prezinte rapoarte în le
gătură cu activitatea desfășurată. 
N-am făcut-o insă lunar. Așa cum 
am înțeles de la instruire că ar fi 
bine". Solicităm informații in legă
tură cu cei care au prezentat ra
poarte în anul trecut și în primele 
luni din acest an. în 1988, se recu
noaște cu sinceritate — nimeni. în 
primele 5 luni din acest an — ni se 
indică 5 nume. Cind, deodată, pre
ședintele comitetului sindicatului, 
ion Alexe, care îndeplinește și func
ția de vicepreședinte al consiliului 
oamenilor muncii, sare ca ars : „Dar 
pe mine de ce mă uiți 7 Eu ,iau 
cuvintul aproape în fiecare reuniune 
a consiliului oamenilor muncii". Ne

început că au prezentat „rapoarte" 
de activitate. Așa că nu avem de-a 
face doar cu o singură confuzie, ci 
cu una multiplicată.

„S-A PLANIFICAT, DAR MAI 
APOI S-A RENUNȚAT". Tovarășul 
Marin Pavel, secretarul comitetului 
de partid și președinte al consiliului 
oamenilor muncii de la întreprinde
rea pentru Construcții de Mașini și 
Utilaje Grele, ne prezintă la început 
o abordare metodologică a proble
mei de care ne ocupăm : „în fiecare 
plan de muncă trimestrial prevedem 
— ne spune — și numele și 
numărul celor care trebuie să 
prezinte rapoarte. Pe trimestrul 
I au fost planificați să prezin
te rapoarte Tudorel Pană, tehni
cian, Mariana Cazacu, șef al birou
lui organizarea producției și muncii, 
și Anghel Popescu, contabil-șef". Am 
fost tentați să apreciem că aici se 
gindește și se acționează în spiritul 
normelor stabilite. Ceea ce ar fi fost 
firesc. Dar, mergind pe firul date
lor, stînd de vorbă cu unul din cei 
care au raportat — Mariana Caza
cu —, apelînd la cele consemnate 
in procesul-verbal, constatăm că și

aici una s-a gindit, și alta s-a făcut. 
Cele trei rapoarte nu erau rapoarte, 
ci anunțarea celor trei comuniști 
că răspund in fața consiliului oa
menilor muncii exact de problemele 
profesionale pentru care sint... retri- 
buiți.

Și iarăși o recunoaștere că s-a fă
cut o confuzie. Și iarăși un angaja
ment că pe viitor se va proceda cum 
s-a indicat la instruiri.

O MOTIVAȚIE... NEMOTIVATA 
ȘI O AUTOCRITICĂ ANGAJANTĂ. 
Tovarășa Elena Savu, secretarul co
mitetului de partid și președinte al 
consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea Textilă „Dunărea
nă", are o „explicație" și mai 
simplă : „în una din reuniunile 
consiliului oamenilor muncii din 
luna mai — ne spune — am avut 
in intenție să ascultăm și două ra
poarte de activitate din partea a 
doi membri ai organuiui de condu
cere colectivă, dar reprezentantul 
centralei ne-a cerut să schimbăm 
ordinea de zi și am renunțat". Ar
gumentul este, intr-adevăr, „imba
tabil". Președintele consiliului oa
menilor muncii a avut pentru prima 
dată inițiativa de a aplica o normă 
democratică și — să vezi și să nu 
crezi — reprezentantul centralei i-a 
„anulat" inițiativa. Dar in anul tre
cut, și în celălalt, dar in cele 5 luni 
din acest an, cine a impiedicat-o pe 
președinta consiliului oamenilor 
muncii să aplice această măsură 7

„Nu mai încape nici o îndoială — 
avea să ne spună în final tovarășul 
Crăciun Tarara, care ne-a însoțit in 
toate unitățile care au făcut obiec
tul acestei investigații — că avem 
de-a face cu o gravă abdicare de la 
normele stabilite pentru buna func
ționare a consiliilor oamenilor mun
cii, de la răspunderile ce revin 
fiecăruia din componenții acestora 
față de calitatea actului de condu
cere, față de normele democratice 
ce caracterizează activitatea acestor 
organisme. Vă asigurăm că, in cel 
mai scurt timp, vom lua măsuri ca 
asemenea stări de lucruri să nu se 
mai repete."

Constantin PRIESCU 
Ion GAGIII

leral al țării, ca și repartiția armo
nioasă a forțelor de producție pe în
treg cuprinsul patriei. Victoriile epo
cale ale noii orinduiri, de la institui
rea dreptății și egalității, la accele
rarea considerabilă a dezvoltării, sint 
organic legate de existența proprie
tății socialiste. De aceea, dezvoltarea 
și consolidarea proprietății socialiste 
reprezintă, și in continuare, o adevă
rată prioritate a construcției socia
liste, o cerință de prim ordin a evo
luției sale ascendente

Anii edificării noii Societăți, cu 
precădere cei ce au urmat Congre
sului al IX-lea, au pus cu pregnanță 
in relief o realitate definitorie a so
cietății noastre : unitatea strinsă a 
poporului in iurul partidului, strinsa 
coeziune a societății noastre. Unit, 
poporul nostru a învins greutăți care 
păreau de neinvins; unit, a repurtat 
victorie după victorie, a transformat 
chipul mindru al patriei, adăugindu-i 
mereu, prin puterea brațelor, a minții, 
a voinței, noi frumuseți, noi podoabe 
ale muncii și creației. Unitatea este 
marea lecție a eroicei epopei a con
strucției socialiste. Forța ei invinci
bilă este menită să stea la baza 
unor viitoare izbînzi. a programului 
de muncă și luptă revoluționară pre
figurat de Programul-Directivă și 
Tezele pentru Congresul al XIV-lea 
al partidului.

Firește, din perspectiva mărețelor 
înfăptuiri dobindite în edificarea 
noii societăți, comuniștii, toți oamenii 
muncii privesc cu optimism la acest 
grandios program de muncă și luptă 
revoluționară, prin înfăptuirea că
ruia România se va apropia mult de 
visul de aur al omenirii — societa
tea comunistă. Acționind strins 
uniți in jurul partidului, care s-a 
dovedit a fi într-adevăr centrul vi
tal, stegarul marilor victorii obți
nute in transformarea socialistă a 
patriei, acționind pentru dezvoltarea 
și consolidarea proprietății socia
liste, pentru valorificarea cît mai 
deplină a potențialului ei de progres, 
oamenii muncii, întregul nostru po
por vor continua cu eroism glorioasa 
epopee a construcției socialiste, vor 
afirma prin fapte durabile de muncă 
voința sa de a trăi și munci in so
cietatea dreptății și egalității, in so
cietatea libertății și independenței.

Dezvoltarea societății noastre are 
loc intr-un timp anume, cind se afir
mă cu putere noua revoluție științi- 
fico-tehnică, prestigioasă forță de 
progres a lumii de azi. De aceea. In 
spiritul aprecierilor și orientărilor 
secretarului general al partidului din 
recenta cuvintare, cerința perfecțio
nării pregătirii profesionale, a îmbo
gățirii culturii de specialitate, a ori
zontului general de cunoaștere se do
vedește a fi de o importanță mereu

mai mare In Înfăptuirea obiectivelor 
prefigurate de Programul-Directivă 
și Tezele pentru Congresul al XIV- 
lea. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, România urmează 
să devină pînă la sfîrșitul acestui 
mileniu și începutul celui viitor „o 
puternică forță a progresului tehni- 
co-știlnțfflc, cu un înalt nivel tehnic 
și științific, de dezvoltare, în toate 
domeniile".

Se învederează astfel o adevărată 
cerință legică a evoluției viitoare : 
îngemănarea strînsă a factorilor o- 
biectivi și subiectivi, a condițiilor 
materiale și spirituale ale dezvoltării 
intr-un tot unitar, îmbinarea lor ar
monioasă. ca o condiție primordială 
a accelerării dezvoltării de ansamblu. 
La orizonturile luminoase ale noii 
societăți această cerință capătă o im
portanță mereu mai mare, sugerind 
transformarea creației, competenței, 
răspunderii și dăruirii în adevărata 
forțe ale progresului. în lumina do
cumentelor adoptate de recenta ple
nară, examenul competenței și anga
jării. al inaltei pregătiri și al înaltei 
răspunderi, al atașamentului față de 
noua orinduire, față de idealurile și 
valorile sale formează un tot unitar, 
de care depinde într-o măsură mereu 
mai mare afirmarea superiorității 
noii orinduiri, a umanismului său re
voluționar.

Centrul de creație și cultură socialistă „Cintarea României" din municipiul Tirgoviște
Foto : S. Cristian

Nota redacției : Aflăm, înainte de a da la tipar aceste rin- 
duri, că organul municipal de partid Giurgiu a convocat in
tr-o reinstruire pe această temă pe toți președinții, prim-vice- 
președinții și vicepreședinții consiliilor oamenilor muncii. Instruire 
bazată pe un control efectuat, după investigația noastră, in absolut 
toate unitățile in care activează consilii ale oamenilor muncii. Apre
ciem atit operativitatea cu care comitetul municipal de partid a 
intervenit pentru reinarmarea cadrelor de bază ale consiliilor oame
nilor muncii cu normele de partid și cu prevederile legii, cit și faptul 
că un număr de președinți și prim-vicepreședinți au fost atenționați 
pentru slaba activitate desfășurată,

Atitudini de adevărați proprietari și
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producători

Mesajul umanist a! spectacolului artistic

Nu apucăm să spunem decît citeva 
cuvinte despre rostul venirii la în
treprinderea de Pompe „Aversa" din 
Capitală, că tovarășul Petre Gher- 
bezan, secretarul comitetului de 
partid, președintele consiliului oa
menilor muncii, intervine prompt : 
„înțeleg, e vorba de modul in care 
sint aplicate la noi in intreprindere 
autoconducerea muncitorească și 
autogestiunea ; cu alte cuvinte, inte
resează in ce măsură și cu ce efi
ciență se exercită, in cadrul colec
tivului nostru, democrația muncito
rească, revoluționară".

Din orice direcție încercăm să 
atacăm subiectul, invariabil ajungem 
pe terenul modernizării întreprinde
rii, în general, și a sectoarelor calde, 
in special. Trebuie precizat că aici, 
la „Aversa", acțiunea de moderni
zare a sectoarelor calde implică 
vaste lucrări de investiții destinate 
dezvoltării turnătoriilor de fontă și 
de oțel, a turnătoriilor de precizie 
și de neferoase, pentru lărgirea sec
toarelor de forjă și tratament 
termic, cit și pentru realizarea unei 
hale de eboș și remaniere a semi
fabricatelor turnate. Practic, în
treaga „coloană vertebrală" a între
prinderii se află in fața unei com
plexe operații de modernizare și 
dezvoltare. O operație de durată, de 
pe urma căreia se așteaptă realiza
rea unui autentic salt in condiția 
tehnico-economică a întreprinderii, 
care va impune „Aversa" intre uni- 
tățile-etalon, de înaltă eficiență și 
competitivitate ale economiei noastre 
naționale.

în ce măsură colectivul muncitoresc 
al întreprinderii participă cu inima 
și mintea la finalizarea grabnică, cu 
deplin succes, a unei lucrări de ase
menea amploare ? întrebarea se jus
tifică intru totul, întrucît este vorba 
nu numai despre ridicarea parame
trilor tehnici și de eficiență econo
mică ai producției, ci in egală măsură 
și ai celor de viață a miilor de oa
meni care lucrează in această unitate. 
Sint ei, deci, participanți la îmbună
tățirea propriilor condiții de muncă ? 
Bine cunoscutul proverb „Cum îți 
vei așterne, așa vei dormi" se po
trivește întru totul in acest caz.

— Modernizarea sectoarelor calde 
face obiectul dezbaterilor colective
lor de muncă de aici de peste doi 
ani. mai exact după vizita pe care 

, a făcut-o in întreprinderea noastră

tovarășul Nicolae Ceaușescu. prilej 
cu care s-au hotărit dezvoltarea și 
modernizarea unității, precizează 
secretarul comitetului de partid. O 
ultimă discuție asupra proiectului a 
avut loc in urmă cu numai citeva 
zile in cadrul consiliului oamenilor 
muncii, unde am invitat și cițiva 
muncitori specialiști de inaltă califi
care din sectoarele calde. Cum a 
decurs acest proces in decursul 
timpului cred că cel mai bine s-ar 
vedea din discuția cu oamenii care 
muncesc in sectoarele calde.

Dăm curs invitației și mergem în 
secție. Un prim contact lămuritor îl 
avem cu tovarășul ing. Eugen Iones- 
cu, șef de schimb in secția turnă-

nu

gindiserăm noi la un moment dat. 
Și această soluție a fost adoptată 
pînă la urmă ca soluție finală. Dar 
cîte alte idei de mai mică anvergură, 
extrem de judicioase, venite din 
partea oamenilor din secție, 
ne-au limpezit căutările !

Tinărul muncitor Costel Hodoroa- 
gă, cu care" discutăm in topitoria 
de fontă, se arată vizibil „jenat" că 
el, la puțina experiență pe care o 
are, de numai patru ani, nu a putut 
să facă decît o singură observație 
privitoare la îmbunătățirea condiți
ilor de muncă la cuptoarele de 
topire.

în plus, în ideea antrenării colec
tivului întreprinderii la acțiunea de

La întreprinderea de Pompe „Aversa" din Capitală

torie, din relatarea căruia reținem, 
drept element definitoriu, faptul că 
la ora actuală practic nu există om 
din sector care să nu-și fi spus 
cuvintul in diverse împrejurări — 
adunări generale de partid, adunări 
ale organizației de tineret sau de 
sindicat — cu care prilejuri au fost 
formulate observații judicioase în 
legătură cu soluțiile ce trebuie avute 
in vedere in desfășurarea lucrărilor 
de modernizare.

— Este vorba de o lucrare de mare 
complexitate și anvergură, ce nu 
putea fi lăsată doar pe seama citorva 
oameni, fie ei chiar și buni spe
cialiști, precizează inginerul Ionescu. 
Pentru reușita ei trebuia pus Ia 
bătaie întreg potențialul nostru de 
creație.

în această viziune a fost consti
tuit un larg colectiv de specialitate, 
care, intr-o primă fază, s-a consultat 
cu toți oamenii muncii din sectoare
le calde, pentru a afla de la ei cum 
anume ar trebui organizate viitoare
le fluxuri tehnologice, ce soluții ar 
fi mai bune, in ce direcții ar trebui 
acționat pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă.

— îmi amintesc — adăuga ingine
rul Ionescu — că, tocmai in cadrul 
acestor largi și îndelungi schimburi 
de opinii, un muncitor a venit cu o 
soluție de organizare a atelierului 
de miezuire cu mult mai rațională și 
mai eficientă decît cea la care ne

modernizare a producției, echipe 
lărgite de specialiști, în care au fost 
cuprinși de fiecare dată și cite 3—4 
muncitori de mare autoritate profe
sională, s-au deplasat în zeci de 
turnătorii din Capitală și din țară, 
pentru a studia la fața locului solu
țiile cele mai convenabile, cele mai 
eficiente. Unul dintre muncitorii des 
solicitați în asemenea colective este 
electricianul Vasile Niță ; numai în 
acest an el a făcut parte din co
lectivele ce s-au deplasat la între
prinderile „23 August" și „Timpuri 
Noi" din Capitală, la „Armătura" 
Zalău și la o unitate similară din 
Strehaia. Ca muncitor cu peste 27 
de ani vechime în întreprindere, ani 
petrecuți numai în sectoarele calde, 
a avut un cuvint greu de spus 
deopotrivă în problemele organizării 
fluxurilor de materii prime și ma
terialului topit, cit și a asigurării 
unei mai bune ventilații în secție.

Ing. Teodor Apalaghiei, șeful ate
lierului I fontă, cunoaște temeinic 
problemele modernizării întregului 
sector, dar pe el personal îl preocupă 
preincălzirea și uscarea șpanului, 
operație care acum „ne dă destulă 
bătaie de cap", și tocmai in această 
direcție a formulat soluții de rezol
vare.

O cale de suscitare permanentă a 
interesului întregului colectiv față 
de problemele producției, față de în
treaga viață a întreprinderii o con

stituie aici, la „Aversa", afișarea sis
tematică. după fiecare întrunire a 
consiliului oamenilor muncii, la 
„Tribuna democrației muncitorești", 
a hotăririi cu care acest organism 
și-a încheiat lucrările. Sintetic, pe 
puncte, sînt prezentate modalitățile 
de soluționare a problemelor înscrise 
pe ordinea de zi. Astfel, fiecare om 
al muncii poate să se informeze 
nemijlocit asupra punctului de 
vedere al conciliului oamenilor 
muncii ; în plus, pe această cale se 
creează posibilitatea realizării unui 
control din partea colectivului asu
pra modului în care au fost duse la 
îndeplinire hotărîrile adoptate an
terior.

— Ar fi iluzorie concluzia că 
absolut toți oamenii muncii vibrează 
la unison pentru problemele mari 
ale producției, ale modernizării, 
conchide secretarul de partid. Avem 
încă de luptat pentru a dezrădăcina 
inerții, pentru a activiza energii 
tente.

Desigur, nimeni nu-și poate 
chipui că mii și mii de oameni 
merge în același pas, cu aceeași

la-

in- 
vor 

_ ______ , ______ _____ ca
dență. întotdeauna vor exista mo
tive pentru a stimula energiile, pen
tru a limpezi orizonturile spre care 
trebuie să se îndrepte întregul co
lectiv. Unii îi vor desluși conturul 
mai devreme, alții mai tîrziu. Tocmai 
de aceea, partidul nostru cere tu
turor organelor și organizațiilor de 
partid să desfășoare o susținută 
muncă politico-ideologică, o neslăbi
tă acțiune pentru antrenarea tuturor 
oamenilor muncii in înfăptuirea 
conștientă a mărilor obiective ce le 
stau în față. Lecția democrației tre
buie învățată ca orice lecție de viață, 
în spiritul acestei orientări acțio
nează, sub conducerea organizației 
de partid, organul de conducere 
colectivă de la „Aversa". Mai presus 
de toate atestă acest curs al lucru
rilor rezultatele cu care a fost în
cheiat in anii actualului cincinal 
bilanțul activității economice, care 
consemnează creșteri remarcabile pe 
toată linia, cu deosebire în ce pri
vește productivitatea muncii, redu
cerea cheltuielilor materiale și spo
rirea exportului, rezultate ce se 
mențin și în perioada care a trecut 
din acest an.

loan ERIIAN

vremea cinema
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul 2 iulie (ora 20) — 5 iulie (ora 20). 
în țară : Vremea va fi caldă. Cerul va 
fi variabil, cu înnorări mai accentuate 
In regiunile de deal și de munte, tndeo- 
sebl în prima parte a intervalului. Se 
vor semnala ploi, care vor avea carac
ter de aversă, însoțite de descărcări 
electrice șt Izolat de grindină, pe 
alocuri, mai ales in zonele de deal și 
de munte, în prima parte a interva
lului. Apoi, ploile vor deveni Izolate. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
în general între 14 și 22 grade, iar 
maximele între 24 și 32 grade, izolat mai 
ridicate in sudul țării. La București : 
Vremea va fi caldă, cu cerul variabil. 
La începutul Intervalului sînt condiții 
de aversă de ploaie după-amlaza. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 18 șt 22 de grade, iar maximele 
Intre 28 și 32 de grade.

• Noiembrie, ultimul bal : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17.15; 19,30, 
STUDIO (59 53 15) — 10: 12,15; 14,30; 17; 
19,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20
O Maria și marea : COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 17; 19, ARTA (213186)
— 15: 17; 19
O O vară cu Mara : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17: 19
G Franțois Villon : VOLGA (79 71 26)
— 9; 13; 17
G Viața ca o poveste (filmul româ
nesc, Ieri și azi) — 17; 19, în fiecare 
zi mi-e dor de tine — 9; 11; 13; 15: 
LIRA (31 71 71)
G Maria și Mirabela în Tranzistoria : 
9 ; 11; 13; 15, Alo, aterizează străbu
nica — 17; 19: PACEA (71 30 85)
G „Bucuria*  lui Matveev : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

G Fata de pe riu : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
G Jandarmul șl jandarmerițele î VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, FEROVIAR (50 51 40) —
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20
G De la literatură la film ; PATRTA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20 15
G Colonelul RedI : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30
G Program special pentru copii și ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19

teatre
G Teatrul Național (14 71 71. Sala 
mare) : Harap Alb — 10 ; Ioneștii — 
18 ; (sala Amfiteatru) : Contrabasul 
— 18 ; (sala Atelier) : Mantaua —■ 18 
G Filarmonica „George Ene/seu*

(15 68 75, sala Studio) : „Treptele a- 
firmării artistice*.  Doina Grămadă
— pian — 10,30 ; Seară de triouri. 
Vasile Cărămidă — vioară, George 
Nițescu — violoncel, Luiza Avram — 
pian — 17,30 ; (Ateneul Român) : Re
cital de pian Dolores Chelariu — 19 
G Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 10,30 ; Noțiunea de 
fericire — 18 ; (sala Grădina Icoanei. 
11 95 44) : Cîntec despre mine insumi
— 10,30 ; Dimineață pierdută — 18 
G Teatru] „Nottarâ" (59 31 03, sala 
Studio) : Amintirile Sarei Bernhardt
— 18,30
G Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18
G Teatrul satiric-muzical „C. Tănase*  
(15 56 78, la Teatrul de Vară Herăs
trău) : Recital cu formația „Vouă*
— 18
G Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77, sala 
Victoria) : Hai copii la joc ! —— 11 ; 
(la Teatrul de păpuși Herăstrău) : 
Hai copii Ia joc ! — 18

Este un adevăr incontes
tabil, măsurat prin calita
tea și efervescența creației 
literar-artistice, că de la 
Congresul al IX-lea incoa- 
ce scriitorilor, tuturor 
creatorilor le-'ă fost în
credințată nobila misiune 
de a vorbi în operele lor 
despre oamenii acestui 
timp, despre puterea crea
toare a poporului nostru, 
autorul progresului țării, 
creatorul valorilor civiliza
ției socialiste. în cuvîntarea 
rostită la recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sub
liniat din nou că toți crea
torii au inalta datorie de a 
elabora noi și noi opere 
care să reprezinte, In mod 
specific, minunatele cu
ceriri ale poporului, munca 
eroică a constructorilor so
cialismului, reprezentîn- 
du-le astfel personalitatea, 
contribuind la ridicarea 
gradului de cultură al ma
selor, la formarea conști
inței noi, socialiste, revo
luționare.

însuflețiți de o asemenea 
nobilă misiune, de edu
catori ai spiritului, de do
rința de a răspunde plenar 
exigențelor crescute ale 
societății față de mesajul 
formativ al teatrului, crea
torii artei scenice sint in
tens preocupați de a aduce 
In permanență în reperto
riu piese bogate in idei, 
care zugrăvesc emoționant 
realitatea plină de mutații 
și remarcabile realizări ale 
zilelor noastre.

în dramaturgia contem
porană se găsesc numeroși 
eroi semnificativi și si
tuații sugestive pentru cu
noașterea făuritorilor de 
bunuri materiale și spiri
tuale ale vremurilor de 
azi, a transformărilor re
voluționare din întreaga 
țară, care și-au găsit co
respondente scenice dintre 
cele mai reușite, prilejuind 
creații de neuitat actorilor 
și viziuni teatrale de au
tentică originalitate regizo
rilor. Alături insă de pie
sele propriu-zise. atenția 
creatorilor este atrasă și 
de proză, mai cu seamă de 
cea bogată în teme inspi
rate din tumultul vieții, cu 
forță de pătrundere in a- 
dîncul conștiințelor. Adu
cerea pe scenă sub formă 
de dramatizări a unora 
dintre cele mai bune ro
mane face parte organică 
astăzi din viața noastră 
teatrală. Salutate cu entu
ziasm de către exegeții 
teatrali, dînd prilejul unor 
mari spectacole, cu nimic 
mai prejos decît cele ce au 
la bază lucrări destinate 
de la Început scenei, dra
matizările montate In pe
rioada contemporană au 
completat substanțial uni
versul artei spectacolului 
cu personaje adine întipă
rite In memorie, cu im
pact. poate, mal puternic 
asupra sensibilității publi
cului decit la simpla lor 
lectură.

Galeria eroilor comu
niști, a oamenilor exem
plari dăruiți cu toată ener
gia mersului înainte al 
societății noastre, a oame
nilor dirji șl gata de sacri
ficiu din dramaturgia noas
tră contemporană este am
plă. în rindul lor se în

scriu eroi din piesele scri
se de Horia Lovinescu, 
Paul Everac, D.R. Popes
cu, Titus Popovici, Theo
dor Mănescu. Mircea Radu 
Iacoban, Iosif Naghiu 
ș.a.m.d. Alături de cei 
mai reprezentativi dintre 
ei, de lovită din „Cartea 
lui lovită" de Paul Everac 
sau de eroii principali din 
„Hoțul de vulturi" de D.R. 
Popescu și trilogia „Poli
tica" de Theodor Mănescu 
au intrat și cei din roma
nele „Moromeții" de Ma
rin Preda, „Groapa" de 
Eugen Barbu, „Descoperi
rea familiei" de Ion Brad, 
„Niște țărani", „Cli
pa" și „Dragostea și re
voluția" de Dinu Să- 
raru ș.a. Mesajele, profund 
umaniste și revoluționare, 
conflictele, situațiile pli
ne de dramatism din aces
te lucrări au amplificat 
problematica teatrului, pri
lejuind spectacole de refe

ganic in legătură cu des
tinul lor. Meritul regizoru
lui, ca autor al dramati
zării și al spectacolului, 
constă și in faptul că nu 
a pus semne de egalitate 
intre conflictul plin de ten
siune din tragicomedia 
„Domnișoara Nastasia" și 
eroii din „Maidanul cu 
dragoste", dar nici nu i-a 
redus pe aceștia din urmă 
la funcția de simpli figu- 
ranți sau cea de fundal 
social lipsit de personali
tate. în spectacolul de la 
Teatrul Mic, Nastasia, in 
interpretarea Rodicăi Ne
grea, este numai ardere și 
împătimită sete de înăl
țare, iubirea ei față de 
Luca fiind și iubirea față 
de un oni adevărat, cin
stit. curat, dar și dorința 
de ridicare. Aceeași, poate 
chiar mai puternică și mai 
mistuitoare, năzuință spre 
o altă viată il animă, 
chiar dacă formele de ma

Eroi reprezentativi 
pe scena teatrului 

contemporan
rință, dintre care „Niște ță
rani". la Teatrul Mic. a ră
mas de la premieră și pî
nă astăzi reprezentativ 
pentru o anumită arie te
matică mai puțin prezentă 
în dramaturgia noastră 
propriu-zisă. Pe scena Tea
trului „Bulandra". „Dimi
neață pierdută", dramati
zarea Cătălinei Buzoianu 
după romanul Gabrielei A- 
dameșteanu. realizată în 
propria-i viziune regizo
rală, completează, la rîn- 
du-i, sugestiv tabloul unor 
aspecte din transformările 
petrecute in societatea 
noastră de la începutul 
veacului pînă acum.

Un argument serios pen
tru susținătorii dramatiză
rilor, de data aceasta din 
literatura clasică, deci cu 
funcție de valorificare a 
moștenirii culturale, il 
constituie și noul specta
col al Teatrului Mic cu 
„Maidanul cu dragoste" 
de G. M. Zamfirescu in 
versiunea scenică semnată 
de Grigore Gonța după ro
manul omonim și comedia 
tragică „Domnișoara Nasta
sia". Completarea universu
lui uman și social din a- 
ceastă piesă (univers esen- 
țializat, redus doar la ci
teva elemente), cu lumea 
din cunoscutul roman (de 
către Grigore Gonța), a în
tărit surprinzător lupta 
eroinei pentru noi orizon
turi, expiicind și condiția 
lui Vulpașin prin aspira
țiile și prăbușirile celor
lalți eroi de la marginea 
Bucureștiului de odinioară. 
Fără să știrbească cu ni
mic. din contră, amplifi- 
cînd și îmbogățind datele 
psihologice și sociale ale 
Nastasiei și ale lui Vulpa
șin, Grigore Gonța și-a 
structurat spectacolul por
nind de la asociațiile sen
sibile și pertinente între 
contradicțiile dintre acești 
eroi și cele dintre persona
jele romanului, intrate or

nifestare sint intuitive, și 
pe Vulpașin. Creat de 
Gheorghe Visu, imaginea 
acestui stăpîn al „mahala
lei" și incorigibil bătăuș a 
fost schimbată, personajul 
devenind dintr-o brută în
zestrată cu forță fizică și 
mușchi de otel un om 
plin de explozivă energie 
in existența-i obișnuită, 
dar firav și chinuit in fața 
Nastasiei. în mahalaua 
descrisă, cu tonalități a- 
mar satirice și dureroasă 
ironie de către G.M. Zam
firescu, au existat și ființe 
subumane, ca Ionel, Pa- 
raschiva și Niculina din 
„Domnișoara Nastasia", 
completate de Grigore 
Gonța cu Stîrcu și super- 
ficial-cinicul Fane din 
„Maidanul cu dragoste" 
(prilej de colorate compo
ziții caricaturale pentru 
Florin Călinescu, Adriana 
Șchiopu, Liana Ceterchi, 
loan Chelaru și Nicolae 
Dinicâ). Dar pe prim-plan 
regizorul a situat. în afară 
de Nastasia și Vulpașin, 
destinele semnificative pen
tru aspirațiile sincere spre 
lumină, înăbușite de pa
timi nestăpinite, ignorantă. 
Acestea sint cele ale lui 
Maro, imagine a dezlăn
țuirilor nestăpinite (in in
terpretarea Simonei Măi- 
cănescu), al lui Ivan, 
(creat cu sinceră patimă 
de Iuliu Popescu), al bă- 
trinului Sorcovă (impre
sionantă realizare scenică 
a lui Sorin Medeleni) sau 
al nefericitului Gore (ju
cat cu sinceritate, in ciuda 
unor izbucniri brutale, de 
Papii Panduru).

O obiecție ridicată Înde
obște în fața dramatizări
lor este și aceea legată de 
sărăcirea din punct de ve
dere psihologic a persona
jelor, de reducerea comen
tariilor, introspecțiilor și 
analizelor proprii romanu
lui. Răspunsul se găsește 
în însuși specificul teatru

lui, bazat pe esențializarea 
și simplificarea conflictu
lui, pe restnngerea dialo
gului la datele lui funda
mentale, dar in aceiași 
timp pe comunicarea con- 
cret-senzorială cu ajutorul 
semnelor scenice auditive, 
vizuale și emoționale. O- 
mul nu este reconstituit 
pe scenă la nivelul lexicu
lui, ci există viu. adevă
rat, complex prin actor, om 
și semn cu funcție drama
tică, în același timp, de
scrierile de tip ambiental 
fiind înlocuite și prin uni
versul sonor și cromatic ce 
invadează sala, auzul și vă
zul spectatorului. Cu o a- 
nume autonomie față de 
text, avind în vedere per
sonalitatea noilor creatori, 
un spectacol poate reda 
atit de bogat universul, 
aparent esențializat al 
unui roman, incit ar tre
bui adesea mai multe pa
gini decit cele inițiale pen
tru a putea descrie tot 
ceea ce primește publicul 
simultan, și nu succesiv ca 
la simpla lectură. Schim
barea anotimpurilor și ri
tualurile populare din 
„Niște țărani", sugerate 
prin gesturi simple, dar cu 
adincă semnificație, prin 
căderea frunzelor îngălbe
nite de soarele toamnei 
sau prin cernerea griului, 
nu-și găsesc cu ușurință 
corespondențele in cuvinte. 
Imaginea copacului uscă
țiv, fără viață, făcut din 
citeva bețe de lemn, din 
mijlocul scenei din „Mai
danul cu dragoste" vorbeș
te cu același impact emo
țional despre mizeria spi
rituală a eroilor lui G. M. 
Zamfirescu, ca și descrie
rile autorului. înainte de 
orice însă, actorii, cu pute
rea lor de a trăi ti comu
nica inalta temperatură a 
stărilor sufletești ii încor
dările lăuntrice sîrt cei ce 
concentrează in caracteri
zarea psihologică ii socială 
a eroilor mesajil ideo
logic al romaneor. Ște
fan Iordache ș. Mitică 
Popescu, interpieții lui 
Dumitru Dumitru și Năiță 
Lucean din „Niște țărani", 
Gina Patrichi, Rodica Ta- 
palagă, Irina Petrescu, Ta
mara Buciuceanu. în „Di
mineață pierdută" sau Ro
dica Negrea, Gheorghe 
Visu, Sorin Medeleni și 
Dan Puric, cel din urmă 
in rolul lui Luca dii „Mai
danul cu dragoste", pentru 
a nu-i menționa decit pe 
aceștia, au sugerat dimen
siuni fundamentae ale 
condiției personajebr ju
cate, înlocuind cu succes 
prin modalități rencret- 
senzoriale introspețiile și 
analizele literare.

Apelul la literatiră nu 
Înlocuiește și nici nu tre
buie să înlocuiască drama
turgia, ci se alătuă aces
teia atunci cind proble
mele romanelor Îmbogă
țesc universul idatic al 
teatrului, adăugim scenei, 
alături de eroii ceați de 
autorii dramatici și pe 
cei din romane, contri
buind la o mai tină cu
noaștere a realităii noas
tre socialiste sau la valo
rificarea moștenril cul
turale.

Ileana BERDGEA
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ÎJN TELEGRAME ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Unități agricole de stat și cooperatiste 
raportează producții mari de orz la hectar

Răspunderea fermă pentru calitate

ÎN JUDEȚUL 
GIURGIU: 

O întreprinderea Agricolă dc
Stat Mihăileștl —• 9 670 kg 
Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Singureni — 8 576 
kg la hectar

ÎN JUDEȚUL
SATU MĂRE:

• întreprinderea Agricolă da 
Stat Satu Mare — 8 220 kg 
Ia hectar

ÎN JUDEȚUL
MEHEDINȚI:

9 Cooperativa Agricolă de 
Producție Obîrșia de Cimp 
— 8111 kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Bălăcița — 8111 
kg la hectar

Expresie a politicii realiste, profund umaniste 
a partidului nostru, a puterii economiei socialiste

(Urmare din pag. I)

Cum sint gospodărite și întreținute locurile

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Pristol — 8 109 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Pă tul ele — 8 106 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Rogova — 8 105 
kg la hectar

♦

în telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, cooperatorii, me
canizatorii. specialiștii, ceilalți lu
crători ai ogoarelor din aceste uni
tăți agricole raportează realizarea 
unor producții mari de orz, su
perioare celor planificate.

In unitățile agricole respective — 
se subliniază in telegrame — au fost 
luate toate măsurile necesare des
fășurării în bune condiții a cam
paniei de stringere a griului, cultu
ră la care se estimează depășirea 

lioane de oameni al muncii. Su
mele ce vor fi încasate în plus 
în acest an de întregul personal 
muncitor din economie, ca urmare 
a majorării retribuțiilor, se ridică 
la APROAPE 25 MILIARDE LEI, 
iar in anul 1990, cind toți oamenii 
muncii vor primi retribuții majorate 
pe parcursul întregului an, venitu
rile suplimentare se vor ridica la 
29 MILIARDE LEI. în acest fel, la 
încheierea acțiunii de majorare, re
tribuția medie pe economie ajunge 
la 3 300 LEI, față de 2 980 lei, cit a 
fost înainte de majorare.

în spiritul umanismului politicii 
partidului nostru, majorările de 
retribuții din toate cele trei eta
pe nu au afectat chiriile și nici 
drepturile de alocație de stat pen
tru copii, menținindu-se, de ase
menea, nemodificate pină la 31 
august a.c. contribuțiile lunare ale 
părinților pentru copiii din creșe și 
grădinițe. întrucit în noile retribuții 
majorate sînt cuprinse și compensa
țiile care se acordau înainte de ma
jorare pe baza decretelor Consiliului 
de Stat nr. 46 și nr. 240 din 1982 pen
tru produse alimentare, energie ter
mică, gâzse naturale și alți combus
tibili, se mărește baza de calcul pen
tru toate drepturile bănești ce se 
atribuie în funcție de retribuția 
tarifară, inclusiv drepturile de pen
sii. Se cuvine făcută, totodată, pre
cizarea că toți oamenii muncii be
neficiază de venituri sporite nu nu
mai prin majorarea retribuției tari
fare, ci și prin majorarea părții 
variabile a retribuției, anume prin 
creșterea adaosului de acord, a spo
rului de vechime și a celorlalte 
drepturi care se calculează in func
ție de noile retribuții majorate, ca 
șl prin mărirea cotelor de partici
pare a oamenilor muncii la reali
zarea producției, a beneficiilor și la 
împărțirea beneficiilor, precum și 
prin creșterea fondurilor de pre
miere.

Prin accentul pus de majorările de 
retribuții pe sporirea mai accentuată 
și prioritară a retribuțiilor mici, 
raportul dintre retribuția minimi și 
maximă pe economie a ajuns de la 
1 la 5,35 la 1 Ia 4,7, raport care, așa 

intensificarea acțiunilor de educație 
cetățenească, ar trebui interzise or
ganizarea in Parcul Poporului, deci 
in perimetrul unui monument al na
turii, a unor așa-zise serbări cimpe- 
nești, precum și lucrările de extin
dere de prost-gUst estetic la corpu
rile de clădiri existente, așa cum s-a 
întimplat cu localul „Ciobănașul". 
Desigur, un rol important in păstra
rea nealterată a acestei zone de 
agrement ne revine și nouă, tuturor, 
opiniei publice, care, de ce să n-o 
recunosc, nu întotdeauna face... opi

NATURA
- ocrotită de lege, 

apărată de fiecare cetățean

nie de masă față de cei ce încalcă 
regulile comportării civilizate".

Un al doilea popas l-am făcut in 
zona de agrement „Preajba" (din a- 
propierea orașului), unde in ultimul 
timp s-au desfășurat o serie de ac
țiuni edilitar-gospodărești de către 
I.J.T.L. Ce ar mai trebui făcut ca și 
in această zonă de agrement să se a- 
sigure o calitate superioară a mediu
lui ambiant ? „Multe, este de păre
re ing. Marin Popescu. Un loc de 
recreare in apropierea orașului, fără 
pădure, este ca o fintină fără apă. 
Valea Prejbei cuprinde o salbă de 
incă 10 lacuri, exceptind ștrandul 
propriu-zis. De jur-imprejurul aces
tora s-ar putea tace împăduriri, ast
fel incit această zonă să devină un 
adevărat... Snagov al Craiovei".

BOTOȘANI este un oraș cu boga
tă vegetație. Un model de tratament 
față de zonele de agrement de aici 
îl identificăm in penumbra vege
tală a parcului Mihai Eminescu din 
localitate.

— Eforturi la fel de mari — ne 
spunea tovarășul Ilie Bordeianu, 
prim-vicepreședintele consiliului 
popular municipal — se fac pentru 
ca, prin măsuri de organizare, să 
determinăm păstrarea a ceea ce s-a

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Dîrvari — 8 100 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Gîrla Mare — 
8 005 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Punghina — 8 004 
kg la hectar

♦

producției planificate. Totodată, se 
acționează la întreținerea culturilor 
prăsitoare, a căror stare de vegeta
ție anunță recolte mari. De aseme
nea, în fermele zootehnice se de
pun eforturi susținute pentru con
tinua îmbunătățire a activității in 
acest sector. în vederea creșterii 
producțiilor animaliere.

Toți oamenii muncii din aceste u- 
nităti se angajează să acționeze cu 
înalt spirit revoluționar pentru a 
realiza, în acest an. cele mal mari 
producții vegetale și animaliere de 
pină acum, aducindu-și astfel con
tribuția la Înfăptuirea obiectivelor 
noii revoluții agrare.

cum s-a arătat la recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R., va ajunge pină în 
anul 2000 la 1 la 4,5, incit „nivelul 
minim de retribuție să asigure în 
condiții corespunzătoare, demne, ni
velul de viață pentru toți membrii 
societății noastre".

în cadrul măsurilor privind crește
rea veniturilor populației in ac
tualul cincinal s-a înscris, așa cum 
se știe, șl majorarea.. in.,.dpiiă. eta-- 
pe, a pensiilor de asigurări sociale 
de stat de pină la 3 000 lei lunar, 
pentru munca depusă și limită de 
virstă, a pensiilor pentru pterderea 
capacității de muncă și pensiile in
valizilor de război. în acest fel s-a 
asigurat pensionarilor un spor anual 
de venituri de 2,5 miliarde lei de 
la bugetul de stat, ca semn al re
cunoștinței societății față de cei care 
au depus o muncă utilă In perioada 
lor activă.

în cadrul politicii partidului nos
tru, pe fundamentul solid al rezul
tatelor economice, noile majorări de 
venituri au avut loc în condițiile in 
care nivelul prețurilor bunurilor de 
consum și în general al tuturor pre
țurilor s-a menținut pe piața inter
nă lă niVelul planificat, ia? Ia unele 
produse chiar sub acest' nivel. 
Secretarul general al partidului a 
subliniat in repetate rinduri cerința 
de a se acționa in continuare pentru 
menținerea sub control a preturilor, 
ceea ce este de natură să asigure 
creșterea reală a puterii de cumpă
rare a oamenilor.

Desigur, înfăptuirea in continuare 
a măsurilor de creștere a nivelului 
de trai, asigurarea unor condiții tot 
mai bune de muncă și viață pentru 
întregul popor sint strins legate de 
îndeplinirea integrală. Ia toți indi
catorii, a planului pe acest an și pe 
întregul cincinal, de promovarea 
largă in întreaga activitate eco
nomică a celor mal noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, de întărirea con
tinuă a proprietății socialiste și 
creșterea susținută a avpției naționa
le, fără de care nu se oot asigura nici 
dezvoltarea economică și nici ridi
carea nivelului de trai al populației.

Mihai IONESCU

realizat. protejarea parcului, dăinui
rea arborilor săi seculari. Dorind ca 
vizitatorii să subscrie la protejarea 
acestui colț de natură, s-a inițiat un 
program cultural-educativ zilnic, 
s-au plantat panouri șl afișiere cu 
diferite informații și recomandări. 
De asemenea, se asigură echipe de 
ordine „civică", constituite din oa
meni ai muncii din diferite între
prinderi și instituții, care efectuează 
acest serviciu prin rotație.

în raidul nostru am trecut și prin 
cîteva zone de agrement din afara

municipiului. în Pădurea Rediu — 
unde se află restaurantul cu același 
nume — era făcută, chipurile, cu
rățenia. Totuși, terenul de sub copaci 
era ințesat cu capsule de sticle, cu 
cioburi de sticlă. Aceleași constatări 
negative și in zona de agrement din 
spatele cabanei Stejaru.

— Asemenea aspecte, ne spunea 
medicul Stelian Condrea, din cadrul 
centrului sanitar antiepidemic, de
notă că unii lucrători din comerț 
văd in zonele de agrement numai 
vinzările, deverul, nu și celelalte 
funcționalități,

— Deoarece din cauza acestor 
unități se poluează împrejurimile, 
tot colectivele lor ar trebui să cu
rețe, să întrețină. să refacă ce s-a 
degradat — era de părere inginerul 
silvic Liviu Iacob. Ar trebui ca, ne 
o rază anume, lucrătorii din unită
țile comerciale să răspundă de auto- 
gospodărirea și autointreținerea te
ritoriului.

Dar nu numai lucrătorii unităților 
comerciale poluează zonele de agre
ment. O contribuție nefavorabilă o 
au. și aici, unii cetățeni.

Gheorghe Murgoci, primarul co
munei Ipotești, ne spune că de curlnd 
tinerii veniți într-o excursie au lăsat

„Ziua constructorilor 
de mașini"

în atmosfera de înaltă vibrație 
patriotică, prilejuită de cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R., 
de puternică angajare revoluțio
nară cu care întregul nostru popor 
acționează in aceste zile pentru 
îndeplinirea întocmai a sarcinilor 
asumate in cel de-al patrulea an 
al cincinalului și pentru intîmpina- 
rea aniversării a 24 de ani de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
a istoricului act revoluționar de la 
23 August 1944 și Congresului al 
XIV-lea al partidului, sărbătorim 
astăzi „Ziua constructorilor de 
mașini". Conform unei frumoase 
tradiții, cinstim, astfel, ca semn al 
înaltei prețuiri de care se bucură 
din partea partidului și statului, al 
întregului nostru popor, pe cei 
peste un milion de muncitori, teh
nicieni, ingineri și cercetători știin
țifici care își desfășoară activitatea 
intr-un domeniu de majoră însem
nătate pentru economia națională 
—■ făuritorii de mașini, utilaje și 
instalații moderne, de mare com
plexitate tehnică, cu care sînt echi
pate uzinele și fabricile țării. 
Omagiul pe care 11-1 aducem astăzi 
prilejuiește, totodată, un moment 
de analiză a rezultatelor dobindite 
de acest important detașament al 
clasei muncitoare, care își desfă
șoară activitatea In această mare 
ramură a industriei românești, ra
mură purtătoare de progres, de la 
care se așteaptă mereu tot mai 
mult.

Și. îndreptîndu-ne gindul spre 
făuritorii de mașini din țara noas
tră, nu putem să nu remarcăm cu 
firească mîndrie și marile împli
niri, succesele înregistrate de aceș
tia în ultimii 24 de ani. etapa cea 
mai glorioasă din istoria patriei, 
cind industria constructoare de 
mașini, ca și celelalte ramuri ale 
economiei, a devenit unul dintre 
cele mai puternice și moderne sec
toare ale economiei românești. în- 
tr-adevăr, revoluția tehnico-științi- 
fică contemporană, marile progrese 
științifice și tehnologice și-au spus 
pe deplin cuvintul, industria con
structoare de mașini înfățișindu-se 
âstăzi ca un trunchi viguros, care 
dispune de capacități de producție 
moderne, amplasate practic In toate 
județele țării, rod al politicii știin
țifice. clarvăzătoare a partidului, a 
secretarului său general, care si
tuează, ca principal -obiectiv-al «in
dustrializării modernizarea structu
rilor economice, asigurarea într-o 
măsură tot mai mare din producția 
internă a necesarului de mașini, 
utilaje și echipamente pentru pro
gramele de investiții. Demn de re
marcat este faptul că datorită acu
mulărilor cantitative șl, mai ales, 
calitative, în ultima perioadă au
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de agrement?
in urma lor semne ale neglijenței : 
borcane, sticle, pungi de plastic. 
Unii cetățeni au parcat autoturis
mele pe peluză, iar alții au comis 
sacrilegiul de a rupe nuferii readuși 
in lacul codrilor albastru. Alții au 
rupt crengi din pădure pentru a 
pescui aceleași poetice flori. Aceas
ta cu toate că in perimetrul Iacului 
sînt panouri care interzic asemenea 
vandalisme, cu toate că o largă men
talitate civilizată iradiază in public 
prin insăși aceea că multi oameni 
care vin aici au avut contribuții 
directe la primenirea acestui spațiu.

— Pentru atragerea oamenilor 
muncii la protejarea mediului în
conjurător s-au difuzat patru seturi 
de afișe in citeva zeci de mii de 
exemplare — ne informa ing. Elena 
Sarceniuc. secretar al comisiei ju
dețene pentru protecția mediului. 
Am putea enumera, totodată, multe 
acțiuni șl intervenții exercitate la 
nivel de conducere de colective prin 
zeci de decizii și alte adrese privind 
protecția mediului natural. Membrii 
comisiei vin, de asemenea, cu iniția
tive personale, printre care se află 
acțiunea profesorului loan Huzdup, 
care a marcat prin tăblițe un nu
măr considerabil de arbori ocrotiți 
din județ.

Ar fi de subliniat că in municipiul 
Botoșani se acționează pe mai mul
te direcții pentru ca cetățenii să 
intre tn rîndul celor care protejează 
zonele de agrement. în baza Legii 
10/1982 s-au constituit echipele „ci
vica", care mobilizează zilnic peste 
100 de oameni. Există și alte prac
tici de implicare a publicului in 
frontul apărării mediului ambiant 
din zonele de agrement. în școlile 
generale. în liceele Mthai Eminescu, 
A. T. Laurian. Industrial nr. 2. 
Școala profesională de cooperație 
se cultivă in forme multiple re«- 
nectul pentru nr’ură, Inclusiv nrin 
munca desfășurată în acest scop de 
e’evi.

Rămtnlnd In nc--ași arie de n-e- 
ocupări. a măsurilor de ordin edu
cativ In rîndul beneficiarilor zonelor 
de agrement — cetățenii — facem 
precizarea că In județ există seri
oase nreocunări pentru o lnforma-e 
vizuală mai penetrantă, pentru acti
vizarea echipelor de ordine, care să 
fte prezente mai frecvent in zonele 
de agrement.

Nicolae BABAlAU 
Euqen HRIJȘCA 
corespondenții „Scînteii" 

avut loc transformări esențiale și 
în structura acestei importante ra
muri industriale. Fapt ilustrat de 
creșterea ponderii subramurilor 
Înalt purtătoare de progres tehnic 
și care valorifică superior mate
riile prime și forța de muncă, do
menii cum sint electronica, elec
trotehnica, optica, mecanica fină, 
mașini-unelte. în același timp, da
torită operativității cu care sint 
implementate noutățile științifice 
și tehnologice în domeniu, con
strucția de mașini și-a afirmat tot 
mal mult valențele productive, po
tențialul de care dispune pentru a 
se impune mal pregnant cu pro
dusele sale în circuitul economic 
mondial. ■

Bunele rezultate obligă șl mai 
mult, constructorilor de mașini re- 
venlndu-le in continuare sarcini de 
mare răspundere pentru îndeplini
rea cu succes a planului pe acest 
an și pe întregul cincinal. Ca atare, 
în spiritul exigențelor formulate 
recent de secretarul general al 
partidului, ei vor trebui să-și in
tensifice eforturile pentru asimi
larea în fabricație — la cel mai 
înalt nivel calitativ — a unor noi 
instalații și echipamente, multe 
destinate energeticii nucleare, in
dustriei extractive, altor sectoare 
importante ale economiei, con
structorii de mașini fiind chemați 
să se situeze în primele rinduri 
ale Importantei acțiuni de moder
nizare a producției.

Altfel spus, bătălia pentru pro
ductivitate, pentru calitate și efi
cientă ridicată, pentru afirmarea 
potențialului tehnic șl uman de 
care dispune această ramură a 
economiei naționale trebuie ampli
ficată și mai mult. Reamintim 
constructorilor de mașini aceste 
imperative tocmai de ziua lor de
oarece, o dată cu stima și prețuirea 
pe care le-o acordă, întregul popor 
își exprimă încrederea in capaci
tatea lor, convingerea că ei vor 
ști să facă dovada abnegației lor, 
să acționeze cu elan revoluționar 
pentru înfăptuirea exemplară a 
hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea șl Conferinței Naționale ale 
partidului, a cerințelor și sarcini
lor formulate de secretarul gene
ral al partidului In cuvîntarea la 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R., 
privind modernizarea continuă a 
ramurii din care fac parte, alinie
rea la cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii mondiale. în
tregul popor adresează astăzi, de 
ziua lor, constructorilor de mașini 
urarea de a obține noi și cit mai 
însemnate succese în activitatea 
pe care o desfășoară, să intimpine 
cu noi și glorioase fapte de muncă 
a 45-a aniversare a actului istoric 
de Ia 23 August și Congresul al 
XIV-lea al partidului.

IERI AU ÎNCEPUT '

Cursurile internaționale de vară 
pentru cadre didactice și studenți j

La laș! au început, slmbătă. 
Cursurile internaționale de vară, 
aflate la cea de-a 18-a ediție, ma
nifestare cultural-ștlintifică. orga
nizată de către Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza" sub egida 
Ministerului Educației și învăță- 
mintului. Participă cadre didactice 
și studenți din mai multe țări ale 
Europei, Americii de Nord. Africii, 
din principalele centre universitare 
din tara noastră. în programul 
actualei ediții, care se desfășoară 
sub genericul „România — cultură 
și civilizație", figurează un mare 
număr de conferințe, expuneri și 
seminarii privitoare la problemele 
de bază ale istoriei poporului ro
mân. originea și particularitățile 
limbii române, aspecte fundamen
tale ale literaturii șl ale creației

NOI CURSE AERIENE 
PENTRU SEZONUL DE VARĂ

începlnd cu data de 1 iulie intră 
in circulație o serie de curse aeriene 
de sezon, care asigură o legătură 
rapidă intre Litoral și următoarele 
orașe ale țării :

Cursa RO 67'68 — pe distanța 
Constanța — Arad — Constanța, in 
zilele de luni, miercuri și vineri, cu 
decolare de pe aeroportul Constanța 
— Mihail Kogălnlceanu la ora 12,10 
și aterizarea la Arad la ora 13,50. 
Din Arad decolează la ora 14,20 și 
aterizează la Constanța la ora 16.

Cursa RO 25/26 — Constanța —
Bacău — Constanța, circulă luni, 
miercuri, joi și simbătă, cu plecarea 
la ora 8,40 și sosirea la ora 9,20. De 
la Bacău decolează la ora 9,50 șt so
sește la Constanța la ora 10,30.

Cursa RO 97/98 — Constanța —
Baia Mare — Constanța, luni, 
miercuri, vineri, cu decolarea Ia ora
17.30 și sosirea la ora 19. De la Bata 
Mare decolează Ia ora 19.30 și so
sește la Constanța la ora 21. Dumi
nica, cursa circulă după următorul 
orar : decolare din Constanța la ora 
10. aterizare Ia Baia Mare — ora
11.30 ; decolare din Baia Mare, ora 
12. sosire Ia Constanța — ora 13,30.

Cursa RO 111/112 — Constanța — 
Cluj-Napoca — Constanța. Circulă 
zilnic, cu excepția duminicilor. De
colează din Constanța la ora 12,20 șl 
aterizează la Cluj-Napoca la ora 
13,40. La înapoiere, decolează de la 
Clul-Napoca Ia ora 14.10 și sosește 
la Constanța la ora 15,30.

Cursa RO 15T6 — Constanța —
Iași — Constanța, care circulă zilnic, 
cu excepția duminicilor, decolează 
de pe aeroportul Constanța la ora

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
HALTERE. în cadrul concursului 

internațional de haltere de la 
Cardiff, contind ca semifinală a 
„Cupei Mondiale", sportivul român 
Nicu Vlad a terminat învingător la 
categoria 100 kg, cu un total de 
380 kg. Andrei Socaci (82.500 kg) și 
Petre Becheru (90 kg) s-au clasat 
pe locul doi Ia categoriile respec
tive. în clasamentul pe echipe, 
selecționata României s-a situat pe 
primul loc. fiind urmată de forma
țiile U.R.S.S. si Bulgariei.

ATLETISM. Proba de aruncare a 
suliței din cadrul concursului inter
național de atletism desfășurat ne 
stadionul olimpic din Helsinki a re
venit finlandezului Seppo Raety, cu 
81,78 m, în timp ce în proba similară 
feminină a terminat Învingătoare 
recordmena mondială Petra Felke 
(R.D. Germană) — 70,90 m.

ȘAH. După 8 runde, in turneu! 
Internațional de șah de la Leningrad 
conduc maeștrii sovietici Konstantin 
Aseev și Aleksandr Halifman, cu cite 
5,5 puncte, urmați de Iudașin — 4,5

(Urmare din pag. I)
derogările de l* * * I * * 4 documentația con
structivă și tehnologică omologată, 
precum și de Ia prevederile stan
dardelor și caietelor de sarcini".

tribuția tarifară minimă pe econo
mie a crescut de la 1 500 lei la 2 000 
lei lunar, adică cu circa 33 la sută, 
aceasta fiind cea mai mare majo
rare de retribuții din toți anii con
strucției socialiste in țara noastră.

în continuare, in perioada 1 no
iembrie 1988 — 1 ianuarie 1989 s-a 
aplicat etapa a II-a de majorare a 
retribuțiilor cuprinse intre 2 001— 
2 250 lei lunar, noile retribuții tari
fare majorate fiind cuprinse între 

1—2 650 lei lunar, adică cu circa 
la sută mal mari. De aceste ma- 
ări au beneficiat circa 1,9 mili

oane de oameni ai muncii.
Numărul total al celor care au 

primit retribuții majorate în prima 
și a doua etapă s-a ridicat la peste 
4,4 milioane persoane, ceea ce re
prezintă aproape 60 la sută din în
tregul personal muncitor. Ca urma
re a majorării retribuțiilor, oamenii 
muncii au beneficiat în 1988 de ve
nituri suplimentare de 5,8 miliarde 
lei, la care s-au adăugat in luna 
decembrie alți 1,7 miliarde lei, re- 
prezentind 50 la sută din fondul de 
participare a oamenilor muncii la 
realizarea producției, a beneficiilor 
și la împărțirea beneficiilor pe anul 
recut. De venituri suplimentare au 
eneficiat oamenii muncii și pentru 
ariile sociale depuse la unitățile 

economice de stat și cooperatiste, 
venituri aflate în continuă creștere.

Faptul că de primele două etape 
de majorare ă retribuțiilor au bene
ficiat oamenii muncii cu venituri 
mici — în principal tineri aflați in 
primii ani de activitate in producție 
sau în diferite alte sectoare — do-
• 'ește, o dată in plus, preocuparea 

ornică a partidului și statului 
a asigura condiții mereu mai 

bune de viață pentru toți oamenii 
muncii, în concordanță cu principi
ile eticii și echității socialiste.

De la 1 martie a.c. a început cea 
de-a III-a etapă de majorare a re
tribuțiilor mai mari de 2 250 lei lunar, 
acțiune care s-a încheiat acum, la 
1 iulie, cu o lună mai devreme decît 
fusese stabilit inițial. De noile creș
teri de retribuții din cadrul etapei 
a III-a beneficiază peste 3,4 mi

Asemenea marilor aglomerații ur
bane ale țării, și municipiul CRA
IOVA a cunoscut, cu deosebire în 
ultimii ani, ritmuri dintre cele mai 
înalte de dezvoltare în domeniile 
economico-social și edilitar-gospo- 
dăresc. Este o realitate ilustrată 
convingător de marile platforme in
dustriale de est și de vest ale urbei, 
de cele 10 mari cartiere de locuințe, 
adevărate „orașe în oraș", de impo
zantele lăcașuri de cultură și crea
ție, de învățămint și de sănătate 
ș.a. Fiind un m»re oraș industrial, 
Craiova este, in același timp, si un 
important centru cultural, oferind 
celor peste 300 000 de locuitori ai 
săi condiții optime de recreare spi
rituală.

Nu același lucru se poate spune 
despre zestrea de agrement a muni
cipiului. Aceasta liind mai „săracă",' 
edilii municipiului, cu participarea 
largă a deputaților și cetățenilor, se 
îngrijesc permanent de amenajarea 
unor noi și reprezentative puncte de 
agrement, care să completeze zes
trea actuală. Este vorba, in primul 
rind, de parcurile „Craiovița" și 
„Cornițoiu", amplasate in cartierele 
cu același nume, ale căror ample și 
complexe lucrări se află in plină 
desfășurare.

Aflîndu-ne în pBnă perioadă pen
tru „ieșirile la iarbă verde", ne-am 
pus fireasca întrebare : cum se în
grijesc gospodarii zonelor de agre
ment de păstrar»» și ameliorarea 
factorilor naturali de aici ? în pe
riplul nostru renortericesc am fost 
însoțiți de dr. Mtrla Deatcu, medi- 
cul-șef al laborat»rului de Igiena 
mediului din cadrul Centrului sani
tar antiepidemic al județului Dolj, 
șl de ing. Mairln Topescu. inspector- 
sef al inspectoratului silvic jude
țean.

Primul popas : Parcul Poporului. 
Tncepind din primăvara anului tre
cut. aici se desfăștară o serie de lu
crări de ..primenite" menite să-i 
confere nivelul del dotare și sne-ifi- 
cul de altădată. Aci, zona de ag-e- 
ment este lipsită te sur=e „curente" 
de poluare, cu excepția poluării 
„ocazionale", care se „vede" îndeo
sebi lunea sau duță sărbători, po
luare ce vine tocmi din partea be
neficiarilor, a unct cetățeni certați 
cu normele compotamentului civic, k 
care lasă în urma lor „însemnele 
lipsei de educație" flori rupte, res
turi menajere. Refritor la acest as
pect, am reținut oinia arhitectului 
Dumitru Cernătesu : „Paralel cu

folclorice românești, la alte laturi . 
ale vieții cultural-artistice și știin- ‘ 
țifice din țara noastră. Pe afișul , 
cursurilor de vară din acest an. 
care se vor încheia la 21 iulie, au 
fost incluse, de asemenea, un curs 
intânsiv de limba română și un 
moment Mihai Eminescu. vizite la 
monumente istorice și de artă, la 
obiective turistice ieșene, din alte 
localități din județele Neamț și Su
ceava. prilej cu care oaspeții străini 
vor cunoaște frumusețile naturale, 
oamenii de pe aceste plaiuri, reali
zările de seamă ale poporului nos
tru dobindite tn anii construcției 
socialiste, cu deosebire în perioada 
inaugurată de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului.

(Agerpres)
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8,15 și aterizează la Iași la ora 9,10.
De la Iași, decolează la ora 9,40 și) 
sosește la Constanța la ora 10,35. *

Cursa RO 79/80 — Constanța —
Oradea — Constanța, in zilele de ’ 
marți, joi și simbătă, cu decolare la i 
ora 16 și aterizarea la ora 17,40. De i 
Ia Oradea decolează la ora 18,10 și I 
sosește la Constanța la ora 19,50.

Cursa RO 137/138 — Constanța — 
Sibiu — Constanța, in zilele de 
marți, joi și simbătă, decolează de 
pe aeroportul Constanța la ora 12,05 
șl aterizează la Sibiu Ia ora 13,05. De 
la Sibiu decolează la ora 13,55 și 
aterizează la Constanța la ora 14,55. I

Cursa RO 7/8 — Constanța — Su
ceava — Constanța, tn zilele de 
marți și duminică, decolează din 
Constanța la ora 8.10 șl aterizează 
la Suceaya Ia ora 9,15. La Înapoiere, [ 
orele de decolare și aterizare sint I 
9,45 și 10,50. !

Cursa RO 57/58 — Constanța — Ti
mișoara — Constanța, care circulă [ 
zilnic cu excepția zilei de dumini- 1 
că, decolează din Constanța la ora 1
13.30 și aterizează la Timișoara la 
ora 15,10. De la Timișoara decolează 
la ora 15,40 și aterizează la Con
stanța la ora 17,20.

Cursa RO 127/128 — Constanța — 
TIrgu Mureș — Constanța, circulă, 
de asemenea, zilnic, cu excepția du- ; 
minicii, decoiind la ora 17 și ateri- ? 
zfnd Ia ora 18.10. De la Tirgu Mu
reș decolează la ora 18.40 și sosește 
la Constanta la ora 19.50.

La toate acestea se adaugă cursele ' 
regulate și de sezon Intre Constanța , 
șt București-Băneasa.

(Agerpres)

puncte (1), Koclev și Lukin — cu
4 puncte.

VOLEI. Meciurile disputate 
ziua a doua a turneului internațio- , 
nai masculin de volei de la Sofia 
s-au încheiat cu următoarele rezul- , 
tate : Iugoslavia — Bulgaria 3—1 
(16—14, 3—15, 16—14. 15—13) ; h
Franța — Italia 3—1 (16—14. 10—15. I 
15-12, 15—13).

HANDBAL. în primul meci al ‘ 
turneului internațional de handbal 
pentru juniori de la Granada (Spa
nia). reprezentativa Danemarcei n în
trecut cu scorul de 19—17 (10—8) 
formația R.F. Germania.

TENIS. Turneu! internațional de ■ 
tenis de la Wimbledon a continuat 
cu discutarea primelor partide din 
turui III, tn care cehoslovacul Ivan 
Lendl l-a eliminat cu 7—6. 6—3, 
6—1 pe spaniolul Tomas Carbonell, 
vest-germanu! Boris Becker a dis
pus cu 7—5. 7—6, 6—3 de suedezul 
Jan Gunnarsson. iar Slobodan Zivo- 
jinovicl (Iugoslavia) l-a Întrecut cu 
6—7, 6—1, 7—5, 6—3 pe Miloslav 
Mecir (Cehoslovacia).

De fapt, aceasta este esența sis
temului de asigurare a calității pe 
care îl Instituie noua lege : este nor
mal, este mai ieftin, mal avantajos 
să se prevină abaterile de ia cali
tate în întreg procesul de fabricație 
in Ioc să se consume muncă, mate
riale, resurse energetice și să se uti
lizeze suplimentar mașini și utilaje, 
pe scurt să se cheltuiască in plus 
pentru remedierea unor produse 
prost executate. In acest sens, așa 
cum cere secretarul general al parti
dului și cum statuează noua lege, in 
fiecare secție, atelier șl loc de mun
că de concepție sau execuție este 
necesar să se acționeze cu toată e- 
nergia pentru întărirea disciplinei 
tehnologice, a conducerii tehnice 
exigente șl competente a proceselor 
de producție, să se asigure buna 
funcționare a dispozitivelor și apa
raturii de verificare a standurilor de 
probă, exercitindu-se un control ri
guros, științific, inclusiv autocontrol, 
la fiecare fază de producție, astfel 
incit nici un produs să nu poată 
părăsi întreprinderea dacă nu cores
punde absolut din toate punctele de 
vedere normelor de calitate stabili
te. T’entru aceasta, de bună seamă, 
hotă ''-'re sint competența, pregăti
rea profesională inaltă, spiritul de 
răspundere ale fiecărui om al muncii.

Legea mai instituie principiul să
nătos potrivit căruia răspunderea 
pentru calitate nu se oprește la poar
ta întreprinderii, nu încetează o dată 
cu livrarea produselor, ci continuă 
cu demonstrarea parametrilor teh
nici, de calitate șl fiabilitate. Așa se 
procedează în orice industrie moder
nă, așa se asigură prestigiul, deo
potrivă, al produsului și al producă
torului, se creează dovada seriozită
ții și competenței firmei aflate in 
concurență pe piața externă. într-un 
asemenea concept, asigurarea cali
tății presupune un permanent dialog 
cu partenerii pentru culegerea de 
informații privind modul de compor
tare in exploatare sau in utilizare a 
produsului, pe baza cărora, prin- 
tr-un efect de „feed back", se pot lua 
măsuri de corectare, de imbunătăți- 
re a concepției și fabricației in 
vederea unui nou asalt asupra pieței 
de pe pozițiile unei calități supe
rioare.

în acest sens, folosindu-se cadrul 
superior de relații economice și de 
suprastructură proprii societății so
cialiste, in lege se stabilesc obligații 
nemijlocite privind asigurarea cali
tății în sarcina centralelor și insti
tutelor de cercetare șt proiectare, 
ministerelor și altor organe centrale, 
precum și beneficiarilor interni. A- 
ceștia din urmă, de exemplu, in si
tuația calității necorespunzătoare a 
unor mărfuri aprovizionate, nu se 

cite
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mal pot rezuma la poziția comodă de 
a arăta spre furnizor. Noile regle
mentări obligă acum unitățile bene
ficiare să controleze, in condițiile 
prevăzute de lege și contracte, pe 
parcursul executării produselor sau 
lucrărilor, modul in care unitățile 
furnizoare își îndeplinesc clauzele 
cu privire la calitate, să semnaleze 
eventualele deficiențe și să partici
pe la stabilirea măsurilor necesare 
pentru remedierea lor.

în condițiile sporirii răspunderii 
tuturor participanțllor la procesul 
economic pentru lucrul bine făcut, 
care este rolul controlului tehnic de 
calitate ? în primul rind, să renun
țe la orice atitudine pasivă, de sim
plu „filtru" pentru produsele neco
respunzătoare calitativ. Desigur, a- 
vînd conștiința clară că reprezintă 
interesele majore ale tării, ale între
gului popor organele de control teh
nic de calitate nu trebuie să facă 
nici un rabat de la exigență, să nu 
cedeze la nici un fel de rugăminți 
sau solicitări din partea întreprin
derii, centralei sau ministerului, ci, 
dimpotrivă, să manifeste fermitate 
față de orice abatere, mare sau mică, 
să tragă la răspundere pe cei care 
încalcă prevederile legii referitoare 
la calitate și nesocotesc astfel mun
ca unui întreg colectiv de oameni. 
Totodată, aceste organe au datoria 
să se implice mai mult fn „ingineria 
calității", luind măsuri de fond, de 
prevenire a neajunsurilor prin asi
gurarea aplicării unor metode și teh
nologii moderne de control, inclusiv 
în privința desfășurării unei activi
tăți corespunzătoare pe linie metro
logică.

Deosebit Insă de măsurile și acțiu
nile pe care le va întreprinde fie
care unitate economică sau for de 
resort, de o mare importantă va fi 
activitatea organelor și organiza
țiilor de partid care au îndatorirea 
de a desfășura o intensă muncă po- 
litico-educativă consacrată Înțele
gerii de către fiecare mem
bru al colectivului a normelor, 
principiilor și exigențelor noii legi, 
îndeosebi in ceea ce privește Însem
nătatea respectării cu strictețe a dis
ciplinei tehnologice, a normelor teh
nice și de calitate, stimulării spiri
tului gospodăresc, creator al munci
torilor și specialiștilor. Desigur, nu 
va fi ușor, pentru că uneori vor tre
bui dezrădăcinate mentalități depă
șite, adine înfipte In terenul comodi
tății, al concepțiilor păgubitoare pri
vind realizarea producției cu orice 
preț, chiar cu cel al sacrificării ri
gorilor calității, va fi necesar să se 
învingă atitudini refractare. Dar le
gea e lege pentru toți. Fiecare om 
al muncii trebuie să fie pătruns de 
conștiința faptului că preocuparea 
pentru asigurarea calității reprezintă, 
trebuie să reprezinte, o atitudine fi
rească, de zi cu zi, expresia res
pectului suprem față de sine șl față 
de colectivul in care lucrează.

Corneliu CARLAN



Un act politic de profundă semnificație, expresie a înaltei 
aprecieri față de contribuția președintelui Nicolae Ceaușescu 
la propășirea României socialiste, la promovarea marilor 

idealuri ale păcii și colaborării
LARGUL ECOU ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ AL 

DOCUMENTELOR RECENTEI PLENARE A C.C. AL P.C.R.
Adoptarea în unanimitate de către participanții la recenta Plenară 

a Comitetului Central al Partidului Comunist Român a Hotăririi privind 
propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul 
al XlV-lea al P.C.R., in funcția supremă de secretar general al partidu
lui, propunere ce reflectă sentimentele de adincă recunoștință ale în
tregului nostru popor față de activitatea ctitorului României moderne, 
față de contribuția sa hotărîtoare la propășirea patriei, la înaintarea ei 
pe drumul luminos al socialismului și comunismului, a fost amplu re
flectată de mijloacele de informare în masă din diferite țări.

Presa de peste hotare a evidențiat, totodată, însemnătatea excep
țională a tezelor, ideilor și orientărilor conținute de magistrala cuvîntare 
rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la încheierea lucrărilor plenarei, 
a proiectelor documentelor programatice aprobate în pregătirea Congre
sului al XlV-lea al partidului, ce vor determina un nou și puternic avînt 
in întreaga viață politică, economică și socială a țârii.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", 
alte cotidiane care apar în R.D. 
Germană evidențiază că în cadrul 
Plenarei C.C. al P.C.R a fost apro
bată în unanimitate Hotărîrea pri
vind propunerea de realegere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. la 
Congresul al XlV-lea al partidu
lui, in suprema funcție de secre
tar general al Partidului Comu
nist Român. Plenara — relatează 
ziarele din R.D.G. — a adoptat 
proiectul Programului-Directivă al 
Congresului al XlV-lea al P.C.R. 
și proiectul Tezelor privind dez
voltarea societății românești, care 
urmează să fie supuse dezbaterii 
întregului partid și popor. De ase
menea, plenara a aprobat proiec
tul Planului național unic de dez
voltare econom ico-socială a Româ
niei pe anul 1990.

Relatînd pe larg despre cuvln- 
tarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la încheierea 
lucrărilor plenarei, „Neues Deut
schland" relevă : Socialismul și-a 
demonstrat forța și vigoarea sa, el 
reprezintă viitorul omeniri — a

Sub titlul „S-a Încheiat Plenara 
C.C. al Partidului Comunist Român. 
Congresul al XlV-lea al P.C.R. in 
noiembrie", ziarul „PRAVDA" din 
Bratislava a publicat un comentariu 
în care se subliniază că a fost 
aprobată în unanimitate Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. privind pro
punerea de realegere, la Congresul 
al XlV-lea al partidului, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în func
ția supremă de secretar general al 
partidului. Cotidianul arată, de 
asemenea, că în legătură cu pro
blemele privind pregătirea și des
fășurarea congresului partidului a 
fost adoptată. în unanimitate, o 
hotărîre care se dă publicității.

în încheierea plenarei — relevă 
ziarul — secretarul general al 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a rostit o 
cuvîntare în care s-a referit la 

• Idei și teze ce se înscriu ca un aport 
de mare valoare la tezaurul gîndirii revoluționare

• Reafirmare a liniilor directoare ale unei 

politici dinamice și constructive, in consens 
cu interesele și aspirațiile tuturor popoarelor

• înflăcărat apel la realizarea unei noi 

unități a partidelor comuniste și muncitorești, 

a tuturor forțelor progresiste

probleme actuale majore politice, 
ideologice, economice și ale situa
ției internaționale. Secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a sub
liniat că numai și numai socialismul 
a asigurat mărețele și minunatele 
realizări ale României. Pornind de 
la adevărul că socialismul se rea
lizează în condiții diverse de Ia 
o tară la alta, trebuie să avem în 
vedere că el nu se poate înfăptui 
decît pe baza principiilor socialis
mului științific.'

Ziarul arată, de asemenea, că In 
România au fost adoptate măsurile 
necesare în vederea dezvoltării 
largi a democrației muncitorești- 
revoluționare, realizîndu-se un ca
dru democratic unic în felul său. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
a apreciat că factorul hotărîtor al 
dezvoltării în continuare 11 consti
tuie întărirea rolului conducător 
al partidului, planificarea centra
lizată și proprietatea socialistă, 

renunțarea la aceste principii du- 
cînd la întoarcerea la capitalism.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că ideea revenirii la 
perioada existenței mai multor 
partide este foarte periculoasă și 
poate să aducă grave prejudicii 
cauzei socialismului, iar țările so- 

i cialiste membre ale Tratatului de 
Ia Varșovia și, în general, toate 
țările socialiste trebuie să ana
lizeze împreună problemele ac
tuale ale construcției socialiste. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
pronunțat pentru organizarea de 
consfătuiri internaționale ale parti
delor comuniste și muncitorești, 
pentru realizarea unei unități noi 
— relevă cotidianul.

Sub titlul „Plenara C.C. al 
P.C.R.", ziarul sovietic „PRAVDA" 
informează că participanții au 

(adoptat Hotărîrea privind propu
nerea de realegere, la Congresul 
al XlV-lea al partidului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
funcția supremă de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român.

în relatarea ziarului se arată că 
au fost dezbătute și aprobate prin
cipalele documente care vor fi su
puse spre examinare viitorului 
Congres al P.C.R. : proiectul Pro
gramului-Directivă cu privire la 
dezvoltarea economico-socială a 
României în cincinalul 1991—1995 
și orientările de perspectivă pînă 
în anii 2000—2010, proiectul Teze
lor privind dezvoltarea societății 
românești, activitatea Ideologică, 
caracteristicile fundamentale ale 
situației internaționale.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 

l Nicolae Ceaușescu, a rostit o am- 
plă cuvîntare ; plenara a dezbătut 

i Droiectele Programului-Directivă și 
Tezelor, măsurile politico-organiza- 
torice privind convocarea In zilele 
de 20—25 noiembrie anul acesta șl 
pregătirea Congresului al XlV- 
lea al partidului — eviden
țiază agenția T.A.S.S.. Tovarășul 
Nicolae Ceausescu a tratat pe larg 
asoectele dezvoltării economico- 
sociale a României, subliniind că 
în. anii construcției socialiste au

crescut considerabil forțele de pro
ducție in industrie și agricultură, 
iar venitul național a sporit de 
peste 40 de ori. Totodată, a men
ționat că numai socialismul a asi
gurat aceste realizări. România — 
arată agenția sovietică de presă — 
consideră că preocuparea pentru 
perfecționarea dezvoltării socialis
mului trebuie să se realizeze nu de 
pe poziții de negare sau subapre
ciere a forței socialismului, ci de 
pe poziții de afirmare a forței și 
superiorității socialismului.

T.A.S.S. subliniază că, abordînd 
problemele activității C.A.E.R., 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat : Cadrul actual și principii
le de bază ale C.A.E.R. reprezintă 
o bază bună și trebuie să consti
tuie cadrul pentru dezvoltarea co
laborării viitoare. Trebuie să se 
pornească de la necesitatea dez
voltării fiecărei economii naționa
le, a asigurării unei cît mai bune 
independente economice, tehnice 
și științifice a țărilor membre ale 
C.A.E.R.

în ce privește apartenența Româ
niei la Tratatul de la Varșovia și 
întărirea colaborării cu armatele 
țărilor din acest tratat, vom ac
ționa și în continuare pentru per
fecționarea și dezvoltarea acestei 
colaborări și, în același timp, pen
tru desființarea concomitentă atît 
a Tratatului de la Varșovia, cit și 
a N.A.T.O. — citează, din cuvîn
tare, agenția T.A.S.S.

în capitolul consacrat proble
melor internaționale, tovarășul

Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
politica țărilor socialiste a avut un 
rol important în asigurarea păcii, 
referindu-șe în acest cadru la 
acordul dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii pri
vind eliminarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune, 
începerea negocierilor de dezar
mare de la Viena și trecerea la 
soluționarea pe calea tratativelor 
a unor conflicte din diferite zone 
ale lumii. România și poporul 
român, a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vor participa în 
mod activ și în viitor la realizarea 
dezarmării, la edificarea unor 
noi relații internaționale, care să 
excludă folosirea forței și ame
nințarea cu forța — s-a relevat în 
încheierea relatării agenției sovie
tice de presă.

Ziarul polonez „TRYBUNA 
LUDU" evidențiază că, în cuvîn- 
tarea rostită la încheierea lucrărilor 
Plenarei C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
a spus : Socialismul și-a de
monstrat forța și vigoarea sa, el 
reprezintă viitorul omenirii. Pe 
baza realizărilor obținute, a arătat 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
trebuie să adoptăm o atitudine 
fermă împotriva oricăror încercări 
de denigrare a socialismului, tre
buie să se respingă cu fermitate 
încercările cercurilor reacționare, 
imperialiste de a destabiliza socia
lismul.

Referindu-se la rolul pro
prietății socialiste, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
proprietatea particulară asupra 
principalelor mijloace de produc
ție, Împărțirea societății in clase 
antagoniste, in asupritori și asu
priți reprezintă, de fapt, o încăl
care a legilor obiective ale naturii 
și dezvoltării sociale — arată coti
dianul, citind in continuare din cu
vîntare : Unii economiști ar dori 
să se renunțe la principiile C.A.E.R. 
și. ne recomandă să luăm ca bază 
Piața comună și principiile din 
Piața comună. Este evident că a- 
semenea recomandări sint cu totul 
străine de socialism și de C.A.E.R. 
Cadrul actual și principiile de bază 
ale C.A.E.R. reprezintă o bază 
bună și trebuie să constituie ca
drul pentru dezvoltarea colaborării 
viitoare. Aceasta presupune însă 
să se înfăptuiască neabătut pre
vederile din statutul C.A.E.R. pri
vind necesitatea unei egalizări re
lative a nivelurilor de dezvoltare 
ale țărilor membre. în actuala 
etapă de dezvoltare și pentru mul
tă vreme de acum înainte, păs
trarea independenței econom ico- 
șociale a țărilor din C.A.E.R. con
stituie o necesitate vitală și orice 
abatere de la aceasta va avea 
efecte negative.

Agenția cubaneză PRENSA LA
TINA reliefează faptul că la ple
nară a fost prezentată propunerea 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R, privind realegerea, la 
Congresul al XlV-lea al partidului, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în suprema funcție de secretar ge

neral al Partidului Comunist 
Român, propunere primită cu 
imensă bucurie și satisfacție, eu 
nespus entuziasm.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român a spus, în cuvîn- 
tarea rostită la încheierea lucrări
lor plenarei, că numai socialismul 
asigură adevărata egalitate între 
oameni și a reafirmat hotărîrea de 
a acționa permanent pentru întă
rirea și dezvoltarea proprietății 
socialiste în România — relevă 
agenția.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că întoarcerea la anu
mite forme de proprietate capita
listă înseamnă o dare înapoi. în
seamnă a pune în pericol nu numai 
dezvoltarea socialismului, ci însăși 
dezvoltarea economico-socială a 
popoarelor, bunăstarea și indepen
dența lor.

Ziarele bulgare „RABOTNI- 
CESKO DELO", „ZEMEDELSKO 
ZNAME", „NARODNA ARMIA" 
și „TRUD" subliniază că la Ple
nara C.C. al P.C.R. a fost apro
bată în unanimitate propunerea 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales la 
Congresul al XlV-lea secretar 
general al partidului.

în cuvîntarea rostită la înche
ierea lucrărilor Plenarei C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a procedat la o analiză a sarcini
lor actuale ale partidului în legă
tură cu pregătirile pentru Con
gres — se relevă în relată
rile ziarelor bulgare. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut apel la 
intensificarea colaborării între 
partidele comuniste și muncito
rești in lupta pentru pace și 
dezarmare, pentru întărirea cauzei 
socialismului și comunismului în 
lume.

La Plenara Comitetului Central 
al P.C.R. a fost prezenta
tă propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
în funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român la Congresul al XlV-lea 
al partidului, propunere aprobată 
în unanimitate de participanții la 
plenară — relevă agenția CHINA 
NOUA.

In cuvîntarea rostită la în
cheierea plenarei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului din anul 1965. a 
declarat că în cincinalul al 9-lea 
și pină în anul 2000 România 
trebuie să asigure creșterea in 
continuare a forțelor de producție, 
accentuind în toate domeniile dez
voltarea intensivă, a evidențiat 
importanta dezvoltării cercetării 
tehnico-științifice și a învățămîn- 
tului — subliniază agenția chineză.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a pronunțat, de asemenea, pen
tru întărirea rolului conducător al 
partidului comunist, arătind că nu 
poate exista o altă forță care să 
îndeplinească rolul vital al parti
dului comunist.

Agenția iugoslavă TANIUG re
liefează că la Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român a fost prezentată propu
nerea — aprobată în unanimitate — 
ca președintele Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în funcția supremă 
de secretar general al Partidului 
Comunist Român.

în cuvîntarea rostită la înche
ierea lucrărilor Plenarei C.C. al 
Partidului Comunist Român, 
secretarul general al partidului. 
Nicolae Ceaușescu, s-a pronunțat 
împotriva reîntoarcerii la un sis
tem pluripartit in socialism și a 
oricăror schimbări menite să des
chidă din nou calea unor relații 
perimate, caracteristice capitalis
mului — relevă, de asemenea, 
agenția iugoslavă de presă.

Plenara C.C. al P.C.R. a adop
tat în unanimitate Hotărîrea pri
vind propunerea de realegere, la 
Congresul al XlV-lea al Partidu
lui Comunist Român, a președin
telui Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al partidului 
— evidențiază agenția spanio
lă EFE.

Reluînd pasaje din cuvîntarea 
rostită la încheierea plenarei de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
agenția menționează că șeful sta
tului român a declarat : Do
rim ca toate țările socialiste, toți 
vecinii noștri să asigure dezvol
tarea fermă, pe calea socialismu
lui. De aceea, considerăm că ar 
fi foarte important ca țările so
cialiste membre ale Tratatului de 
la Varșovia și. în general, toate 
țările socialiste să analizeze îm
preună problemele actuale ale 
construcției socialiste. să stabi
lească împreună cum să conlucre
ze mai bine pentru depășirea unor 
greutăți și pentru asigurarea dez
voltării economico-sociale, pe calea 
socialismului, a fiecărui popor.

★
Despre importanta deosebită și 

semnificația majoră ale propunerii 
Plenarei C.C. al P.C.R. ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales în 
funcția supremă de secretar ge
nerai al Partidului Comunist Ro
mân la apropiatul Congres al 
partidului, despre ideile și tezele 
conținute în cuvîntarea de excep
țională însemnătate teoretică și 
politică rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la încheierea 
lucrărilor acestui important for de 
partid, precum și despre documen
tele ce definesc prezentul și vi
itorul României socialiste au re
latat amplu ziare, posturi de radio 
și televiziune din alte numeroase 
țări ale lumii. (Agerpres)

R, P, CHINEZĂ

„Zilele culturii 
românești"

BEIJING 1 (Agerpres). — Sala 
de festivități a municipiului Tian
jin a găzduit un concert de mu
zică vocală și instrumentală sus
ținut de reprezentanți ai artei in
terpretative din România în cadrul 
„Zilelor culturii românești" care 
se desfășoară în Republica Popu
lară Chineză.

Concertul a fost dedicat priete
niei, colaborării și înțelegerii din
tre popoarele român și chinez, con- 
stituindu-se, în același timp, în- 
tr-un omagiu adresat celor două 
partide și țări socialiste, intr-o con
tribuție la cimentarea raporturilor 
romăno-chineze. Numerosului pu
blic prezent i-a fost oferit un mă
nunchi din cele mai reprezentative 
piese ale muzicii vocale și instru
mentale românești și universale.

Au fost prezenți Xie Guoxiang, 
secretar cu propaganda al Comite
tului de partid al municipiului Tian
jin, director al Biroului de schim
buri culturale cu străinătatea, alte 
oficialități locale, reprezentanți al 
unor instituții de cultură și artă 
din Tianjin, muzicologi, critici de 
arta, ziariști.

Primiți cu căldură de publicul 
spectator, solii artei muzicale din 
România au făcut dovada înaltelor 
valori ale școlii componistice și 
interpretative din țara noastră.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi contacte diplomatice 
la Tunis • Condamnarea de
portării de către autoritățile 
israeliene a opt palestinieni 

din teritoriile ocupate
TUNIS 1 (Agerpres). — La Tunis 

au avut loc convorbiri între Hakam 
Balaoui, ambasadorul Statului Pa
lestina în Tunisia, și Robert Pelle- 
treau, ambasadorul S.U.A. în capi
tala tunisiană. Au fost examinate 
aspecte ale problemei palestiniene și 
ale situației din teritoriile arabe ocu
pate de Israel. Ambasadorul palesti
nian a înmînat ambasadorului S.U.A. 
un memorandum din partea O.E.P. 
în care se cere Statelor Unite să in
tervină și să adopte măsuri eficiente 
față de practicile agresive ale forțe
lor israeliene de ocupație și, în 
mod deosebit, față de deportarea pa
lestinienilor — a anunțat agenția 
W.A.F.A., citată de T.A.P.

AMMAN 1 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Național Pales
tinian, șeicul Abdul Hamid Al-Sa- 
yeh, a condamnat deportarea în su
dul Libanului de către autoritățile 
israeliene a opt palestinieni din te
ritoriile ocupate. într-o declarație 
citată de agenția I.N.A., el a subli
niat că astfel de acte nu vor opri 
revolta populară și nu vor înge
nunchea poporul palestinian din teri
toriile ocupate.

BEIRUT 1 (Agerpres). — Ziarul 
libanez „As-Safir“ relevă că Israelul 
a anexat noi parcele de teren în su
dul Libanului. Potrivit ziarului — 

„ citat de agenția Efe — Israelul 
a anexat un teren de 50 ha din apro
pierea localității Metula și un altul 
de 300 ha din vecinătatea frontierei 
libanezo-israeliene. Forțele israelie
ne au deschis foeul asupra observa
torilor Forței interimare a O.N.U. 
din Liban, care investigau anexarea 
în satele Hula și Mais Al-Yabal, din 
sudul Libanului.

namibia: începe o nouă 
etapă pe calea spre 

independență
WINDHOEK 1 (Agerpres). — La 

Windhoek a fost dată publicității 
proclamația cu privire la înregistra
rea persoanelor cu drept de vot, 
moment care marchează în fapt in
trarea în etapa alegerilor pentru ob
ținerea independenței Namibiei. Tot
odată, între administratorul ge
neral al teritoriului și repre
zentantul special al O.N.U., Marti 
Ahtișari, s-a procedat la un schimb 
de scrisori, prin care s-a căzut de 
acord asupra procedurilor de control 
și supraveghere a operației de înre
gistrare. care va începe efectiv la 3 
iulie. Toate partidele politice își pot 
începe oficial campania electorală la 
1 iulie. în conformitate cu prevede
rile Rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U.

ILE DE PRESA
e scurt

VIZITA. Secretarul general al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele Con
siliului de Stat al R.D. Germane, 
Erich Honecker, și-a încheiat vizita 
de lucru in Uniunea Sovietică, a- 
nunță agenția T.A.S.S. Oaspetele a 
avut întrevederi și convorbiri cu 
M. Gorbaciov. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele So
vietului Suprem al U.R.S.S., cu alți 
conducători de partid și de stat 
sovietici privind relațiile dintre 
partidele și popoarele celor două 
țări.

SESIUNE. La Budapesta s-au 
încheiat lucrările sesiunii Adunării 
de Stat a R.P. Ungare. Istvan Fo- 
dor a fost ales vicepreședinte al 
Adunării de Stat. Rezsâ Nyers a 
fost eliberat din funcția de minis
tru de stat în legătură cu alegerea 
sa în funcția de președinte al 
P.M.S.U. Deputății au examinat o 
serie de proiecte de legi. Infor
mează agenția M.T.I.

GUVERNUL NICARAGUAN a 
anunțat prelungirea .cu încă o 
lună a încetării acțiunilor militare 
ofensive împotriva forțelor ..con
tras", pentru a da posibilitate 
acestora să se reintegreze în viata 
social-nolitică și economică. Co
municatul dat publicității la Ma
nagua precizează că se creează

I—

PHENIAN

Deschiderea celui de-al Xlll-lea Festival Mondial 
al Tineretului si Studenților• •

Mesajul adresat de președintele României 
participanților la festival primit 

cu deosebit interes și vie satisfacție
PHENIAN 1 (Agerpres). — La 

Phenian a avut loc deschideretficelui 
de-al Xlll-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților, impor
tantă manifestare menită să con
tribuie la mai buna cunoaștere re
ciprocă, la dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre tinerii de pretu
tindeni, la afirmarea unității și so
lidarității lor in lupta împotriva 
imperialismului, pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
măsuri de dezarmare, in primul rind 
de dezarmare nucleară, pentru edi
ficarea unui viitor pașnic și prosper.

Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, adresat 
participanților Ia cel de-al Xlll-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Phenian, a fost 
primit cu deosebit interes și vie sa
tisfacție de reprezentanții tinerei ge
nerații prezenți la această grandioa
să manifestare a păcii și prieteniei. 
(Mesajul este publicat în pagina I).

La festivitatea de deschidere au 
participat tovarășul Kim Ir Sen, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, Kim Giăng II, 
membru al Prezidiului Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.C., alți 
conducători de partid și de stat din 
R.P.D. Coreeană, reprezentanți ai or
ganizațiilor naționale, regionale și 
internaționale de tineret și studenți.

Printre oaspeții de onoare ai festi
valului, din partea țării noastre se 
află tovarășul Nicolae Constantin, 
membru al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. președintele Co
legiului Central de Partid.

Purtind drapelul de stat al Republi
cii Socialiste România, reprezentanții 
tineretului din țara noastră — mun
citori, țărani, intelectuali, elevi și 
studenți — au fost intimpinați cu 
deosebită căldură, cu puternice aplauze.

Delegația tineretului din Româ
nia este condusă de tovarășul loan 
Toma, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.

In cadrul manifestării a luat cu-

Noi luări de poziție

în favoarea dezarmării și păcii

„Declarația de la Haga" adoptată 
Ia conferința ministerială a țărilor nealiniate

HAGA 1 (Agerpres). — „Declarația 
de la Haga", adoptată la conferința 
ministerială a țărilor nealiniate des
fășurată in acest oraș, cheamă toate 
țările să-și reglementeze relațiile 
dintre ele în baza normelor drep
tului internațional și respectării 
Cartei O.N.U. Pacea și armonia 
— relevă declarația — trebuie să se 
bazeze pe principiile neamestecului 
în treburile interne ale altor state,

„Să fie distruse toate
TOKIO 1 (Agerpres). — Sîmbătă a 

pornit de la Hiroshima ștafeta păcii, 
care se desfășoară sub deviza „îm
potriva armelor nucleare, pentru pa
cea pe Pămint". Ștafeta poartă o 
făclie aprinsă la flacăra veșnică de 
la Hiroshima. La ștafetă, care timp 
de 20 de zile va străbate două mii 
de km, iau parte 10 000 de persoane, 
care se alătură in diferite etape.

Cu acest prilej în Parcul Păcii 
din centrul orașului Hiroshima a fost 
organizat un miting. Participanții 
scandau lozinci ca : „Tragedia de la 
Hiroshima să nu se mai repete 1,

Sint necesare acțiuni ferme pentru stăvilirea 
ascendenței grupărilor neonaziste 

Declarația Federației Internaționale a Rezislenților
VIENA 1 (Agerpres). — Federația 

Internațională a Rezistenților (F.I.R.) 
a dat publicității la sediul din Viena 
un document în care se exprimă în
grijorarea fată de ascendența gru
părilor neonaziste, manifestată in 
ultima perioadă în alegerile pentru 
Parlamentul (vest-)european și cele 
municipale din R.F.G., transmite a- 

astfel condiții propice pentru de
mobilizarea. repatrierea sau reașe
zarea in terțe state a forțelor 
„contras", în conformitate cu înțe
legerile realizate privind instau
rarea unui climat de pace in 
America Centrală.

ÎNCĂLCAREA DE CĂTRE 
„UNITA" A ACORDULUI DE LA 
GBADOLITE. Ministrul de exter
ne al R. P. Angola. Pedro de 
Castro Van-Dunem, a declarat că 
reprezentanții guvernului angolez 
au întrerupt temporar negocierile 
cu reprezentanții grupării „Unita" 
desfășurate la Kinshasa — infor
mează agenția T.A.S.S. Se preci
zează că această decizie a fost 
determinată de încălcarea de către 
„Unita" a acordului de încetare a 
focului, intervenit la 22 iunie, la 
Gbadolite. S-a arătat că elemente 
înarmate ale „Unita" au procedat 
la un act de sabotaj ce a avut ca 
urmare întreruperea alimentării 
cu curent electric a capitalei, pre
cum și la atacarea, în provincia 
Bie. a unui autovehicul, soldat cu 
morți și răniți.

RELAȚII C.E.E. — A.E.L.S. Mi
nistrul spaniol al afacerilor exter
ne. Francisco Fernandez Ordonez, 
a efectuat o vizită oficială la Oslo, 
unde a avut convorbiri cu omologul 

vintul tovarășul Kim Ir Sen, care, 
subliniind semnificațiile festivalului, 
a evidențiat importantul rol ce re
vine tineretului din întreaga lume in 
lupta pentru apărarea păcii pe pla
neta noastră. Vorbitorul a relevat că 
festivalul este un bun prilej de dez
batere a marilor probleme ale con
temporaneității din perspectiva rolu
lui care revine tinerei generații.

A luat, de asemenea, cuvintul Ro
bert Mugabe, președintele Republi
cii Zimbabwe, președintele în exer
cițiu al mișcării de nealiniere.

In cadrul festivității, mii de tineri 
din R.P.D. Coreeană au prezentat un 
grandios spectacol artistic, care a dat 
expresie năzuințelor tinerilor de pre
tutindeni de a trăi intr-o lume a pă
cii, înțelegerii și colaborării intre 
popoare.

★
In cadrul celui de-al Xlll-lea Fes

tival Mondial al Tineretului și 
Studenților, la Phenian a fost 
inaugurat Clubul Național Român. 
Intr-o reprezentativă expoziție de 
carte, la loc de frunte sint prezenta
te volume din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, precum și lucrări știin
țifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. 
Sint expuse, de asemenea, vo
lume privind istoria, cultura și ști
ința românească. La sediul clubului 
a fost deschisă concomitent o expo
ziție de fotografii, care ilustrează, 
prin intermediul unor imagini su
gestive, aspecte actuale ale vieții și 
activității tineretului României so
cialiste, participant activ la înfăp
tuirea, împreună cu întregul popor, 
a hotărîrilor Congresului al Xlll-lea 
și Conferinței Naționale ale Parti
dului Comunist Român.

Pe toată durata festivalului, la Clu
bul Național Român se vor desfășura 
numeroase manifestări politice, cul- 
tural-artistice, vor fi organizate 
schimburi de opinii și experiență, 
dezbateri pe probleme ale păcii, 
dezarmării, securității și cooperării 
între toate popoarele, ale drepturilor 
specifice ale tineretului.

renunțarea la folosirea forței, la orice 
formă de intervenție și dictat. Do
cumentul se pronunță pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și totale, 
lichidarea tuturor armelor de distru
gere in masă. El cere, de asemenea. 
Adunării Generale a O.N.U. să pro
clame deceniul 1990—1999 „Deceniu 
al păcii și respectării dreptului inter
național".

arsenalele nucleare 1"
Să fie distruse toate arsenalele ni - 
cleare !“.

Participanții la acest marș își pro
pun să adreseze apeluri locuitorilor 
localităților prin care vor trece să 
determine autoritățile locale să a- 
dopte declarații prin care orașele 
respective să fie declarate zone fără 
arme nucleare. în prezent, în Japo
nia 1 300 organe locale au declarat 
localitățile lor zone libere de arma 
nucleară. Pe aceste teritorii locuiesc 
73 milioane de cetățeni, care consti
tuie 60 la sută din populația tării.

genția A.D.N. în document se men
ționează că o atare situație impune 
acțiuni și eforturi sporite din partea 
forțelor democratice pentru a stăvili 
reînviorarea ideologiei fasciste, care 
reprezintă un pericol pentru pace, 
securitate și drepturile omului, se 
spune în document 

său norvegian. Thorvald Stolten
berg, și a fost pr'm.t de primul- 
ministru. Gro Harlen Brundtland. 
în centrul convorbiri’or s-au aflat 
relațiile dintre Piața comună 
(C.E.E.) și Asociația Europeană a 
Liberului Schimb (AE.L.S.). După 
cum se știe. Spania : prezidat in 
primul semestru C.EE.. iar Nor
vegia A.E.L.S.

OPERAȚIUNI DE BURSA. în . 
cursul operațiunilor le sprijinire a 
cursului yenului. Baica Centrală a I 
Japoniei a vindut îi cursul lunii 
iunie circa 7' miliar*  de dolari la 
bursele de devize. Iitervențiile au 
urmărit să prevină a creștere și 
mai mare a cursului dolarului și, 
prin impact direct, o devalorizare 
a yenului, ceea ce echivalează cu 
o creștere a inflației prin sporirea 
costurilor la importuri.
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DEFICIT BUGETAR. în primele 
cinci luni ale acestu; an deficitul 
bugetar al Italiei a înregistrat o 
netă agravare față aceeași pe
rioadă a anului 1988, sporind de la , 
50 656 miliarde lire a 56 412 mi
liarde, potrivit datelir oficiale a- I 
nunțate de Ministeril Trezoreriei.

O EXPLOZIE S-A PRODUS PE 
CALEA FERATA PARIS—MA
DRID în apropierea gării orașului 
francez Biaritz. Pottvit cercetări
lor. o încărcătură explozivă a fost 
amplasată sub sine s ea trebuia să 
explodeze în momenul trecerii ex
presului Paris — Midrid. Din fe
ricire, trenul a întîriat o oră. iar 
explozia s-a produs la ora stabi
lită. Nu au fost înogistrate vic
time.


