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CONSFĂTUIREA COMITETULUI POLITIC
CONSULTATIV AL STATELOR PARTICIPANTE
LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
La București a Început, vineri. 7
iulie. Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al Statelor Parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.
La consfătuire participă :
Din partea Republicii Populare
Bulgaria — tovarășul Todor Jivkov,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar,
președintele Consiliului de Stat al
Republicii Populare Bulgaria, con
ducătorul delegației ; Gheorghi Ata
nasov. membru al Biroului Politic
al C.C. al P.C. Bulgar, președinte
le Consiliului de Miniștri. Dobri
Djurov. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Bulgar, ministrul
apărării populare. Petăr Mladenov.
membru al Biroului Politic al C.C.
al P.C. Bulgar, ministrul afacerilor
externe. Dimităr Stanișev, secretar
al C.C. al P.C. Bulgar.
Din partea Republicii Socialis
te Cehoslovace — tovarășul Milos
Jakes, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist
din Cehoslovacia, conducătorul de
legației ; tovarășul Gustav Husak,
membru al Prezidiului Comitetului
Central al Partidului Comunist din
Cehoslovacia, președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace. Ladislav
Adamec, membru al Prezidiului
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele guvernului, Jozef Lenart,
membru al Prezidiului, secretar al
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Ja
romir Johanes. ministrul afacerilor
externe, Milan Vaclavik, membru al
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, mi
nistrul apărării naționale.
Din partea Republicii Democrate
Germane — tovarășul Erich Ho
necker, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Socialist
Unit din Germania, președintele
Consiliului de Stat al Republicii
Democrate Germane, conducătorul
delegației : Willi Stoph, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Miniștri,
Hermann Axen, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C, al
P.S.U.G., Heinz Kessler, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.,
ministrul apărării naționale, Egon
Krenz, membru al Biroului Politic,
secretar al C.C. al P.S.U.G., vice
președinte al Consiliului de Stat.
Giinter Mittag, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al
P.S.U.G., vicepreședinte al Consi
liului de Stat. Oskar Fischer, mem
bru al C.C. al P.S.U.G., ministrul
afacerilor externe.
Din partea Republicii Populare Po
lone — tovarășul Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc
Unit Polonez, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare
Polone,
conducătorul
delegației;
Mieczyslaw Rakowski. membru al
Biroului Political C.C. al P.M.U.P.,
președintele Consiliului de Miniștri,
Jozef Czyrek, membru al Biroului
Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P.,
Czeslaw Kiszczak, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., mi
nistrul afacerilor interne. Florian
Siwicki, membru al Biroului Politic
al C.C. al P.M.U.P., ministrul apără
rii naționale, Tadeusz Olechowski,
ministrul afacerilor externe.
Din partea Republicii Socia
liste România — tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre-

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, șl tova
rășa Elena Ceaușescu s-au întilnit
vineri seara cu tovarășul Mihail
Gorbaciov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, preșe
dintele Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
și tovarășa Raisa Gorbaciova.
In timpul întrevederii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu șl tovarășul
Mihail Gorbaciov au exprimat satis
facția de a se reîntîlni și de a avea

proprietății socialiste, ale înfăptuirii

cu succes a noii revoluții agrare

RECOLTATUL ORZULUI ÎNCHEIAT
ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ CU 0 PRODUCȚIE
MEDIE DE 7360 KG LA HECTAR
Acum, toate forțele se cer angajate la recoltarea
cît mai grabnică a griului

DINEU OFICIAL OFERIT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
garia, Milos Jakes, secretar general
al Comitetului Central al Partidului
Comunist din Cehoslovacia, Erich
Honecker, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, președintele
Consiliului de Stat al Republicii
Democrate Germane, Wojciech Ja
ruzelski. prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, președintele
Consiliului de Stat al Republicii
Populare Polone, Rezso Nyers, pre
ședintele Partidului Muncitoresc So-

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși,
îmi este plăcut ca, și in acest
cadru, în numele conducerii parti
dului și statului nostru, al meu
personal, să salut in mod călduros
pe toți conducătorii delegațiilor și
toate delegațiile participante la
Consfătuirea Comitetului Politic
Consultativ al țărilor socialiste
membre ale Tratatului de la Var
șovia.
In cadrul consfătuirii din această
zi au fost dezbătute probleme de
importanță deosebită privind situa
ția internațională, și in primul
rind problemele dezarmării nu
cleare, asigurării păcii și colabo
rării intre toate națiunile lumii.
De asemenea, a avut loc un im
portant schimb de păreri cu pri
vire la unele probleme ale cola
borării economico-sociale, ale con
strucției socialiste in țările noastre.
Se poate spune că documentele
adoptate cu acest prilej oglindesc
pozițiile comune ale tuturor participanților la consfătuire.
In Declarația adoptată și in
Comunicat se exprimă cu fermitate
hotărirea țărilor socialiste membre
ale Tratatului de la Varșovia de
a acționa cu întreaga răspundere
pentru realizarea dezarmării, și in

generale a socialismului, al Înțele
gerii și păcii in lume.
In cadrul intîlnirii a fost reafir
mată necesitatea de a conlucra tot
mai activ pe arena internațională în
vederea întăririi păcii, securității în
Europa și în întreaga lume.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu si
tovarășa Elena Ceaușescu au oferit
un dineu în onoarea tovarășului Mi
hail Gorbaciov și a tovarășei Raisa
Gorbaciova.
Intîlnirea și dineul s-au desfă
șurat într-o atmosferă d« caldă
prietenie, de stimă și înțelegere re
ciprocă.

Argumente elocvente ale superiorității
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Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
«ecretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a oferit,
vineri, un dineu oficial în onoarea
delegațiilor prezente la Consfătuirea
Comitetului Politic Consultativ al
Statelor Participante la Tratatul de
la Varșovia.
Au luat parte ' tovarășii Todor
Jivkov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului
de Stat al Republicii Populare Bul

Împreună un schimb de păreri In
probleme de interes comun.
Cei doi conducători de partid șt
de stat s-au informat reciproc în
legătură cu preocupările partidelor,
țărilor și popoarelor noastre, cu
mersul construcției socialiste în
România și Uniunea Sovietică.
Au fost abordate o serie de as
pecte ale relațiilor bilaterale, care
se dezvoltă în baza
înțelegerilor
convenite la nivel înalt, exprimîndu-se hotărîrea de a se acționa
pentru amplificarea continuă a prie
teniei și colaborării româno-sovietice, în interesul reciproc, al cauzei

primul rind a dezarmării nucleare,
pentru încheierea cu rezultate cit
mai bune și in cel mai scurt timp
a tratativelor de la Viena privind
reducerea armamentelor conven
ționale. De comun acord, țările
noastre au subliniat pericolul mare
pe care il reprezintă pentru pacea,
pentru viața tuturor popoarelor,
pentru insăși viața pe planeta
noastră existența armelor nucleare
și se pronunță in deplină unani
mitate pentru trecerea cu hotărire
la lichidarea armelor nucleare,
pentru ca N.A.T.O. să renunțe la
modernizarea armelor nucleare. Ia
politica de „descurajare nucleară",
care este în totală contradicție cu
năzuința tuturor popoarelor de
pace, de colaborare.
Țările socialiste participante Ia
Tratatul de la Varșovia se pro
nunță ferm pentru trecerea la noi
pași hotăriți pe calea lichidării to
tale, pină in anul 2000, a armelor
nucleare, pentru încheierea cu re
zultate cit mai bune a tratativelor
dintre Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite ale Americii privind
reducerea cu 50 la sută a armelor
nucleare strategice. Ele se pro
nunță pentru încetarea experiențe-
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cialist Ungar, Mihail Gorbaciov,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, președintele Sovietu
lui Suprem al Uniunii Republicilor
Sovietice Socialiste, precum și mem
brii delegațiilor participante . la
consfătuire.
Au participat membri și membri
supleanți ai Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., secretari
ai Comitetului Central al partidului,
membri ai Consiliului de Stat și ai
guvernului, alte persoane oficiale.

Erau prezenți general de armată
Piotr Lușev, comandant-șef al For
țelor Armate Unite, general de ar
mată Vladimir Lobov, șeful Statului
Major al Forțelor Armate Unite.
De asemenea, au luat parte șefi!
misiunilor diplomatice ale țărilor
respective la București.
In timpul dineului, desfășurat In
tr-o atmosferă cordială, prieteneas
că, tovarășul Nicolae Ceaușescu șl
tovarășul Mihail Gorbaciov au
rostit toasturi.

Toastul tovarășului
Mihail Gorbaciov
Stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu !
Stimați tovarăși, prieteni I
Consider că sintcin îndreptățiți
să ne exprimăm satisfacția față de
rezultatele activității noastre co
mune de astăzi.
întilnirile colective ale condu
cerii țărilor socialiste aliate oferă
posibilitatea inestimabilă de a efec
tua schimburi de impresii asupra
problemelor-cheie ale politicii eu
ropene și mondiale, de a stabili in
comun linia de acțiune prin luarea
in considerare a prefacerilor care
au loc pe arena internațională.
Principalele condiții ale eficien
ței politicii externe sint amploarea
ei și capacitatea de a fi in pas cu
vremea. Iar momentul politic, in
acești ani, la sfirșitul secolului al
XX-Iea, aleargă cu o viteză tot
mai mare. EI trezește la viață
procese necunoscute in trecut,
generează numeroase probleme
complexe, impune adoptarea unor
decizii îndrăznețe, de excepție.
Sintem bucuroși să constatăm
că, in aceste condiții, țările parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via au reușit să identifice abordă
rile adecvate exigențelor timpului,

că politica noastră — acest lucru
este recunoscut in prezent pe sca
ră largă — joacă un important rol
constructiv in evoluția situației in
ternaționale.
Este o realitate faptul că situația
din Europa a și făcut o cotitură
spre mai bine. In climatul creat
sub influența noii gindiri politice
s-a dovedit că este posibil să se
realizeze numeroase inițiative im
portante ale statelor participante
la Tratatul de la Varșovia.
Cred că se poate spune că, in
urma discuției tovărășești de as
tăzi, s-a făcut Încă un pas serios
reprezentind premisele pentru pro
gresul în continuare al procesului
gcneral-european.
Adoptăm hotăriri importante
care deschid calea spre apropierea
continuă a pozițiilor țărilor Estu
lui și Vestului Europei capabile să
promoveze dialogul inițiat recent
la Viena.
Aceasta se referă în mod practic
Ia toate aspectele Iui : la proble
mele reducerii armamentelor, ale
dezvoltării colaborării, Ia proble
mele umanitare. Pretutindeni, ță
rile noastre demonstrează că sint
dispuse să meargă mai departe,

Acționînd în spiritul orientărilor șl Indicațiilor
secretarului general al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, valorificlnd din
plin condițiile create de marea agricultură socialistă,
mecanizatorii, cooperatorii, specialiștii, ceilalți oameni
ai muncii de pe ogoare au încheiat în întreaga țară
recoltatul orzului.

griului, realizind o producție medie de
8 510 kg la hectar, alte trei județe —
și anume Călărași, Ialomița și Giurgiu
— au încheiat secerișul griului, înregistrînd producții medii la hectar de

In toate județele au fost obținute
producții medii de peste 7 000 kg la
hectar, la nivelul întregii țări realizîndu-se o producție medie de 7 360 kg
orz la hectar.
Un număr de 14 județe au obținut
peste 7 500 kg la hectar, cu mult peste
nivelul planificat. Numeroase unități
agricole de stat și cooperatiste, din
mai multe județe, au înregistrat recolte
de peste 8 000 și unele chiar 10 000 și
11 000 kg orz la hectar.

8 150 kg, 8 140 kg și, respectiv, 8 100 kg.

Acum este necesar ca toate unitățile agricole, or
ganele de specialitate să ia măsuri energice șl chib
zuite pentru asigurarea depozitării șl păstrării în cele
mai bune condiții a întregii recolte, pentru eliberarea
neintîrziată a terenului, însămînțarea culturilor duble
și succesive, îndeosebi a porumbului pentru boabe, a
furajelor și a legumelor.

în aceste zile a început recoltatul
griului.
în afară de județul Olt, care, după
cum se știe, a terminat primul strîngerea

Așa cum a cerut secretarul general al partidului, la
recenta Plenară a Comitetului Central al P.C.R., se
impune ca lucrătorii ogoarelor să acționeze, cu toată
hotărîrea, pentru recoltarea cît mai grabnică, în ter
menele stabilite, a griului, cultură la care sînt condiții
să se obțină producții superioare.
Cea mai mare atenție trebuie să se acorde punerii
la adăpost a întregii recolte de grîu, astfel îneît să
nu se piardă nimic din producția acestui an, întreaga
recoltă să fie transportată și înmagazinată, în cele mai
bune condiții, la bazele de recepție.
Rezultatele deosebite obținute tn acest an de
monstrează adevăratele posibilități ale agriculturii
noastre, superioritatea proprietății socialiste, potenția
lul bazei tehnico-materiale create, roadele aplicării cu
ceririlor științei — folosirea unor hibrizi de mare pro
ductivitate și asigurarea densității optime -, pun în
evidență importanța transpunerii neabătute în practică
a obiectivelor și exigențelor noii revoluții agrare,
realismul acestora, hotărirea cu care oamenii muncii
de la sate răspund chemării secretarului general al
partidului pentru înfăptuirea planurilor șl programelor
de dezvoltare a agriculturii românești.
Pe ogoare, în unitățile agricole de stat șl coope
ratiste, trebuie acționat intens la întreținerea culturilor
prășitoare, a căror stare de vegetație anunță un rod
bogat, la recoltarea legumelor șl fructelor de sezon,
în vederea bunei aprovizionări a populației, satisfacerii
tuturor cerințelor economiei naționale.

Pentru înfăptuirea integrală a obiectivelor și sarci
nilor stabilite de secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe baza experienței de pînă
acum și urmînd exemplul unităților și județelor frun
tașe, se impune ca pretutindeni în țară să fie luate mă
suri ferme în vederea realizării în acest an a unor pro
ducții agricole record, la nivelul posibilităților create,
corespunzător cerințelor noii revoluții agrare, întîmpinînd cu rezultate deosebite în muncă ziua de 23 August
și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează
încheierea recoltării griului și orzului
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INIȚIATIVELE ACTIVULUI DE PARTID
se regăsesc în oglinda realizărilor
Oameni de toată isprava ! Aceasta
e convingerea pe care o degajă întîlnirea cu tulcenii, cu gîndurile, pre
ocupările și, mai ales, cu înfăptuirile
lor. Aici, unde o dată cu coamele
domoale ale Măcinului se termină cei
mai vechi munți ai Europei, și tot
aici, unde, o dată cu Delta Dunării,
începe cel mai tînăr pămînt al ve
chiului continent, aceste înfăptuiri
vorbesc cel mai grăitor despre oame
nii care le-au făurit pentru prezent
și pentru viitor. Iar dacă din antichi
tate „delta", cea de-a patra literă a
alfabetului grecesc, este, totodată, un
simbol al adevărului, pentru Tulcea
de azi, simbolică poartă de intrare în
Delta geografică, marele adevăr este
acela al necontenitei, stăruitoarei
munci cu oamenii, făuritorii tuturor
bunurilor materiale și spirituale.
„Așa cum se reliefează în Programul-Directivă și în Tezele pen
tru Congresul al XIV-lea al P.C.R.,
captarea, ca intr-un uriaș flu
viu, a nesecatului izvor de energie,
de inițiativă și acțiune al comuniști
lor, al tuturor oamenilor muncii se
află la temelia realizărilor noastre, a
perfecționării întregii activități, ne
spune tovarășul Alexandru Rizu,
prim-secretar al comitetului munici
pal de partid. în această privință,
sprijinul activului de partid este hotărîtor. Cu ajutorul activului muni
cipal și al comitetelor de partid din
unități, am reușit să rezolvăm pro
bleme deosebit de complexe ale mun
cii din industrie, investiții, din acti
vitatea portuară etc. Un singur exem
plu. Pentru a grăbi ritmul lucrărilor
la construcțiile de locuințe, cu ajuto
rul activului de partid am mobilizat
în acest sector importante forte din
toate întreprinderile și instituțiile
tulcene, care vor contribui la darea
în folosință în termen a cîtorva sute
de apartamente. Desigur, ne preocupă
perfecționarea muncii cu activul de
partid, înlăturarea unor manifestări
de superficialitate și formalism, a
unor tendințe birocratice — sever cri
ticate într-o recentă analiză a
secretariatului comitetului munici
pal de partid. Acționînd în spiritul
cerințelor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general
al partidului, la ședința Comitetului
Politic Executiv din 2 iunie a.c.,
al Tezelor pentru Congresul al
XIV-lea al P.C.R., vom stimula un
spirit mai activ, vom dezvolta com-

bativitatea revoluționară, vom întări
ordinea și disciplina, sporind răspun
derea fiecărei organizații de partid
față de îndeplinirea sarcinilor
încredințate".
Ordine, disciplină, răspundere. Spi
rit activ și inițiativă în promovarea
noului. Combativitate față de neajun
suri. Aceste însușiri, definitorii pen
tru o activitate desfășurată la nive
lul exigențelor actuale, aveam să. le
regăsim, într-o formă sau alta, ca
trăsături ale muncii activului de
partid din numeroase organizații de
partid din unitățile tulcene. Astfel, Ia
marele combinat metalurgic, care
după primele cinci luni ocupă locul I
pe țară în întrecerea socialistă, singu
ra unitate ce realizează feroaliajele
atît de necesare economiei naționale,
solicitărilor în continuă creștere de
diversificare a acestor produse li se
răspunde printr-o muncă stăruitoare,
desfășurată cu spirit creativ. Printre
promotorii noilor tehnologii — cum
ar fi, de pildă, cea pentru obținerea
feromanganului afinat, sarcină primi
tă de la secretarul general al partidu
lui cu prilejul vizitei de luoru în
treprinse aici — se află numeroși co
muniști din activ, cum sînt ing. Ro
man Ancuț, maistrul Severin Iriciuc,
subing. Georgeta Teodorescu, oțelarul Dumitru Chiroi. și mulțl alții,
care au studiat tot ce e mai nou în
știință și tehnică în materie de fero
aliaje, au făcut încercări, analize,
comparații și iar încercări, pină ce
au obținut rezultatul, dorit.. Așa cum
ne relatează maistrul Vasiie Raiciu,
secretar adjunct al comitetului. . de
partid, tovarășii din activ au dat, tot
odată, un sprijin susținut muncii po
litice și organizatorice din unele uni
tăți ale combinatului, cum ar fi uzina
de produse refractare bazice, unde
organizațiile de partid au fost întări
te numeric și îndrumate să se implice
mai mult în buna desfășurare a pro
cesului de producție.
„întilnirile deschise" — iată una din
metodele muncii cu activul de partid
asupra căreia insistă. în mod deosebit
ing. Corneliu Munteanu, directorul
întreprinderii, de alumină, membru
al comitetului municipal de partid.
Aceste întilniri, de regulă lunare, care
permit abordarea ad-h.oc a' celei mai
largi game de probleme, au constituit
— prin dezbaterile prilejuite — ade
vărate „rampe de lansare" a unor va
loroase inițiative: aluministul Teodor
Danciu — prelucrarea „in paralel" a

mai multor sorturi de bauxită; ing.
Ștefan Sidor — înlocuirea acționării
hidraulice, mare consumatoare de
energie, cu cea mecanică, superioară
tehnologic ; ing. Dan Gheorghe și
maistrul Ion Jitcă — ingenioase pro
puneri de recuperare a căldurii din
unele instalații etc.
Deosebit de importante — și în același timp semnificative pentru dez
voltarea conștiinței de.proprietar, pro
ducător și beneficiar — sînt și acțiu
nile promovate cu sprijinul, activului
de partid al alumini.știlor în vederea
adincirii și perfecționării autoconducerii și autbgeștiunii. Printre acestea
— defalcarea bugetului de venituri și
cheltuieli, mai întîi pe secții și apoi
pe ateliere („să se cunoască mai bine
contribuția fiecăruia"). Aflăm că acest
proces nu s-a desfășurat lesne. Au
trebuit să fie învinse „birocratismul
și comoditatea unora, care căutau
să-și acopere nerealizările cu succe
sele altora", precum și inerția față
de efortul de organizare și calcul ce
rut de adincirea autogestiunii. Perse
verența celor din activ și sprijinul co
mitetului de partid au fost hotărîtoare. Iar rezultatele sînt pe măsură.
Dovada ? Cheltuielile au scăzut —
„deși mai avem multe de făcut în
această privință" — iar din luna mai
a acestui an se. produce numai alu
mină A zero, adică de cea măi bună
calitate.
în alte două puternice unități tul
cene cu profiluri deosebite, și anume
întreprinderea de construcții navale
și utilaj tehnologic șl întreprinderea
de confecții, maistrul Alexandru TUdorof, secretar al comitetului de
partid,, și, respectiv, ing. Felicia Lupu,
secretar adjunct cu probleme econo
mice, aveau să ne relateze despre
citeva preocupări comune, în care
aportul activului de partid a fost de
cisiv : recrutarea și pregătirea forței
de muncă, reducerea fluctuației. întă
rirea spiritului de ordine și disciplină,
în ambele cazuri — tot rezultatele
sîrit cele care vorbesc cel mai convin
gător. Astfel, la confecții, unde anul
trecut .au fost angajate 600 de noi
muncitoare, calificarea intensivă s-a
făcut la un nivel care — -verificare
concludentă ! — permite acum reali
zarea integrală a importantului vo
lum de export pe ambele devize. La
construcțiile navale, calificarea se
face. în 35 de meserii diferite, disci-

economice
plina s-a întărit considerabil în uitimult timp, iar fluctuația a fost re
dusă cu 50 la sută. Și într-un loc și
în altul, lingă fiecare nou muncitor
s-a aflat cîte un comunist, iar în
locurile cu cele mai grele probleme
de rezolvat — cîte un tovarăș din
activ se implică direct în cea mai ve
rificată metodă a activității de partid:
munca de la om la om.
Se desfășoară peste tot lucrurile în
acest fel ? Din păcate, nu. Iar con
secințele se reflectă în neiertătoarea
oglindă a rezultatelor în producție.
De pildă, la întreprinderea antrepri
ză de construcții-montaj, care și anul
trecut și în prima parte a aceștui an
a rămas datoare cu un număr de
obiective, activul e folosit formal,
„din cind în cînd“. consiliul de. con
trol muncitoresc n-a avut mult timp
un program concret de activitate și,
în consecință, comitetul de partid nu
și-a adus contribuția cuvenită la ur
mărirea și impulsionarea îndeplinirii
planului. La comitetele de partid din
comerț, .direcția județeană de poștă
și telecomunicații și altele, comisiile
pe probleme — care ar trebui să an
treneze un important număr de to
varăși din activ — nu-și trăiesc viața,
nu se întîlnesc decît foarte, rar,
complăcîndu-se într-o stare .de lîncezeală.
Și la nivelul municipiului se re
simte nevoia îmbunătățirii muncii cu
activul de partid, a găsirii unor for
me și modalități care să-i sporească
eficiența. De pildă, din discuțiile
purtate în timpul documentării noas
tre a reieșit că ar fi oportună con
stituirea, din rîndul activului . de
partid, a unor grupe care să se im
plice cu mai multă continuitate în
activitatea politică și organizatorică,
menită să determine unirea tuturor
eforturilor în rezolvarea unor proble
me, cum ar fi : economisirea metalu
lui, reducerea consumurilor energeti
ce, realizarea măsurilor de creștere, a
productivității muncii și altele. Fără
îndoială, bizuindu-se pe experiența
bună de pină acum — care se cere
mult mai larg popularizată și răspîndită — contribuția activului de partid
din municipiul Tulcea va confirma
prin fapte marile disponibilități pe
care le are.

Gh. ATANAS1U
Adrian VASULE

Statornicie și dezvoltare
Macheta pe care o priviți nu
cu o capacitate de ă 500 tone. în ace
vă mai e de folos. Nici schi
lași timp a început execuția unei
linii de sucuri concentrate. în vi
țele și desenele care ar trebui să
itorul apropiat va intra in funcțiune
redea tendințele de dezvoltare ale
și o linie industrială de pe care' vot
comunei. Sînt depășite. Cum putemexplica acest lucru ? Simplu — îmi
ieși conserve de fructe și compo
răspunde tovarășul Vasiie Șest —
turi.
Zootehnia a trecut și ea prin eta
primarul comunei Lechința, din jupe de modernizare. Cum comuna
.jfîețul -Bistrița-Năsăud. Realitatea a
dispune de 'numai 4 500 de hectare
. .fbșt mult mai grăbită. Iar noi . nu
de pășuni și finețe, principala
am mai avut timp să refacem deseorientare a vizat valorificarea .in
' nele. Priviți în acest loc. Și ne arată
tensivă a acestor suprafețe. Estitriăundeva la marginea desenului. Aici
rile făcute în urmă cu opt ani se
se află acum fabrica de zahăr. Dar
dovedesc azi realiste. întreprinderea
cel mai bine ar fi să mergem la fața
locului.
Agricolă de Stat Lechința avea pe
atunci circa 6 000 de capete de vaci
Cu cîțiva ani în urmă a fost am
de lapte și taurine. Fermele existen
plasată la Lechința o mare fabrică
te s-au modernizat. A fost con
de zahăr. De ce la Lechința, ne spu
struit și un complex de îngrășare a
ne Vasiie Moldovan, directorul uni
tății : „Aici ne aflăm Chiar în cen
animalelor cu o capacitate de 3 800
trul unui triunghi geografic în care
de viței.
Dar viața locuitorilor Lechinței
se cultivă o importantă suprafață cu
nu se reduce, cum se poate înțe
sfeclă de zahăr. Construirea fabricii
lege,
la aceste îndeletniciri tradițio
corespunde unor solide fundamen
nale. încă de acum două decenii
tări economice. Practic, aici sînt pre
primăria comunei și-a propus ca
lucrate în campanie circa 1 000 tone
principal obiectiv social reducerea
sfeclă de zahăr pe zi. Prin produ
fenomenului de navetism și stabili
sele secundare se asigură o însem
zarea în comună îndeosebi a tine
nată sursă de furaje pentru unită
retului. Justificate și de rațiuni eco
țile zootehnice din împrejurimi. Așa
nomice, au fost. înființate prin anii
dar, o industrie nepoluantă, în cir
’70 mai multe secții de mică indus
cuit închis. O industrie care a pro
trie. îndeosebi de
dus
importante
textile și con
modificări în via- —
fecții — meșterii
ța comunei.
Din
preocupările
blănari de aici
Fabrica de za
sirit renumiți, de
hăr a intrat in
locuitorilor
comunei
altfel — care să
funcțiune în 1986.
asigure in prin
Pină atunci însă,
Lechința
cipal locuri de
la construcția ei
muncă
pentru fe
au
participat ---meile
din localimulti specialiști.
tate. Pe această bază s-au dezO parte din aceștia proveneau
voltat multe unități ale coopera
din zonele apropiate. Și au rămas
ției meșteșugărești, multe secții pen
la Lechința după terminarea con
tru prestări de servicii : de la cele
strucției. în același timp, mai
mulți elevi au urmat, după absol
de frizerie si de coafură și pină
la cele de reparații obiecte de uz
virea liceului, școli de specialitate
și s-au reintors in comună o dată
caznic, aparate electrice, radio si
Tv, și în viitorul apropiat Si a unui
cu intrarea in funcțiune a unității
atelier service auto.
industriale. Azi circa 80 la sută din
Schimbările înregistrate în dezmuncitori sînt localnici. Media lor
voltarea comunei se reflectă bene
de virstă — 25 de ani. Sint de pro
fic și in dezvoltarea instituțiilor
fesie lăcătuși, sudori, fochiști, ope
culturale și de învățămînt. Profun
ratori pentru industria alimentară,
dele implicații ne sînt sintetizate de
automaticieni etc.
către tovarășa Margareta Deac, di
Aceste noi profesii se adaugă ce
rectoarea
Școlii Generale nr. 1 din
lor tradiționale. Ele figurează ală
Lechința. Mai mult de uit sfert din
turi de cele de, agricultori, zootehlocuitorii comunei sînt preșcolari și
nicieni, meșteșugari și completează
elevi. Ei frecventează cele 14 uni
armonios viața social-economică a
tăți de învățămint, cărora li se ală
comunei.
tură și elevii ce urmează cursurile
Lechința este situată într-o zona
mecanică
serale ale liceului de ------depresionară, cu dealuri domoale.
agricolă, patronat de către I.A.S.
Ele sînt propice cultivării viței de
Lechința.
vie, pomiculturii și creșterii anima
Viitorul la Lechința capătă conlelor.
turul unor certitudini nu numai pe
Agricultura este, de altfel, și azi
planșetele arhitecților, ci și în ochii
o principală sursă de venituri și de
și mințile iscoditoare ale copiilor,
bunăstare. Culturile viticole au fost
Se observă azi o atentă modelare
și au rămas renumite. Plantațiile
urbanistică a Lechinței, pregătinocupă azi o zonă de peste 625 de
du-se pasul viitor, cind așezarea va
hectare. La sfirșitul anului supra
deveni oraș agroindustrial. O serie
fața va creșțe cu aproape 100 de
din atributele urbane sint vizibile
hectare. Această extindere are ra
încă de pe acum.
țiuni economice. Lechința este un
Un colectiv alcătuit din experți și
cunoscut centru de vinificație. Cali
specialiști în construcții și arhitec
tatea vinurilor de aici a fost răs
tură a analizat gradul de uzură a
plătită de-a lungul anilor cu me
fondului locativ, stabilind reparații
dalii de aur și argint la prestigioase
le și renovările ce se impuneau,
concursuri internaționale organizate
80 de clădiri au fost modernizate și
in Iugoslavia, Cehoslovacia, Franța,
supraetajate. în ultimii ani, semn al
Polonia, R.F.G. De altfel — ne spu
prosperității și bunăstării, s-au ridi
ne Petru Deac, directorul întreprin
cat la Lechința 45 de case noi. Sint
derii Agricole de Stat Lechința —
case cu etaj, construcții spațioase,
valoarea constantă, foarte bună a
solide, gindite după criterii estetice
vinurilor noastre a fost validată la
și funcționale moderne. Zestrea edi
ultima ediție a concursului națio
litară a sporit și prin ridicarea cî
nal de vinuri desfășurat la Huși,
torva blocuri (250 de apartamente)
unde vinurile „de Lechința" au fost
în care locuiesc tehnicieni și alți lu
recompensate cu șase medalii de
crători din întreprinderile agricole
aur, cinci de argint.
și industriale.
Pe colinele și pantele ce încon
Chiar dacă macheta care se află
joară Lechința, unele dintre ele
In holul primăriei este depășită de
cindva devitalizate, azi reintroduse
realitate, ne oprim în perimetrul
în circuitul productiv, locul livezilor
central, unde într-un viitor apropiat
imbătrînite și răzlețe a fost luat de
vor căpăta contur un complex co
plantații sistematizate, intensive și
mercial, sediul unui nou liceu cu
superintensive de meri, pruni, peri
profil agricol, un centru de creație
și, mai nou, de coacăz. Procesul de
și cultură, o policlinică modernă,
modernizare va continua. Ca și cel de
un nou sediu administrativ. într-o
, extindere. Pomicultura ocupă azi
zonă
apropiată va fi construit un
circa 950 de ha. Gîndindu-se cum
complex sportiv cu stadion și pistă
pot valorifica superior, din punct
de atletism. Sint proiecte ale unul
de vedere economic, o parte din
nivel superior de civilizație și bună
cantitățile de fructe (ele erau trans
stare. pe care locuitorii acestei co
portate, pină nu demult, pentru a
mune, ca de altfel toți locuitorii
fi prelucrate la zeci de kilometri
din mediul rural, și-1 apropie prin
distanță, pină în orașele Bistrița sau
muncă. Proiecte care în curînd vor
Năsăud), gospodarii comunei au
deveni certitudini.
hotărit. în urma consultării cu ex*- perți în domeniul industriei aliMarian CONSTANTINESCU
mentare, construirea unui depozit

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI
• Cunoscută din cele mai vechi
timpuri ca un tîrg în jurul căruia
gravitau mai multe sate, ne scrie
corespondentul voluntar Alexandru
Herlău, comuna Gurahonț, județul
Arad, abia în ultimii ani localita
tea noastră a cunoscut o dezvoltare
fără precedent, locuitorii meleagu
rilor sale participind activ la în
făptuirea mărețelor programe de
dezvoltare economico-socială a
țării.
Datorită fondurilor de investiții
acordate, de stat, la nivelul comu
nei au fost create noi locuri de
muncă, a luat amploare construc
ția de locuințe. Nu . demult, peste
20 de familii s-au mutat în case
noi ; în prezent se lucrează intens
la finalizarea unui nou bloc de lo
cuințe, ,1a parterul căruia va func
ționa o poștă. îa cadrul programu
lui de lucrări, edilitar-gospodărești
a fost încheiată alimentarea cu apă
potabilă în localitatea de centru a
comunei, asemenea lucrări fiind
extinse în prezent în satele Honțișor și Tosășel, s-a dat în folo
sință o stație PECO, se vor diver
sifica prestările de servicii pentru
populație.
în unitățile economice din co
mună (fabrica de conserve, secto
rul forestier de exploatare, unita
tea de mecanizare transport con
strucții forestiere, coloana I.T.A.
etc.) se desfășoară intense acțiuni
de modernizare a unor sectoare,
fiind prevăzute a se înființa noi
secții ale unor întreprinderi jude
țene pentru ca întreaga populație
activă din comună să fie cuprinsă
în sectorul productiv.

• Comitetul asociației locatari
lor nr. 7 Valea Roșie din Craiova
încearcă de mai multă vreme să

rezolve pe plan local unele pro
bleme gospodărești. Este vorba
de amenajarea unei platforme
conteinereamplasarea
pentru
lor*.in: care. se depozitează
guhoiul menajer, refacerea unor
alei pietonale de către cei care
le-au deteriorat executind. unele
lucrări de termoficare, tăierea unor
plopi ale căror rădăcini au stricat
asfaltul și înlocuirea lor cu alți
pomi. Solicitările lor repetate n-au
găsit însă ecou la organele locale
competente.
Sperăm că de această dată
doleanțele îndreptățite ale locata
rilor respectivi se vor bucura de
mai muit sprijin și solicitudine.

Hotăriți să intîmpine cu suc
cese remarcabile marile evenimen
te ale anului — a 45-a aniversare
a zilei de 23 August și Congresul
al XIV-lea ăl partidului — oame
nii muncii din cadrul Unității de
Exploatare a Turbei Lozna — Dorolioi au reușit să îndeplinească
sarcinile de plan pe primul semes
tru al anului cu 15 zile mai de
vreme — ne informează corespon
dentul voluntar Neculai Mistrinescu. Astfel, la producția-marfă s-au
realizat suplimentar peste 2 200
tone turbă, a crescut indicele de
utilizare a capacităților de produc
ție, au fost reduse cheltuielile de
producție cu 8 la sută prin efec
tuarea la timp a reviziilor și re
parațiilor tehnice și mai buna
utilizare a materialelor refolosibile
(piese de schimb la excavatoare,
autobasculante și la instalația de
măcinare). în obținerea acestor re
zultate s-au remarcat lăcătușul Ilie
Soltuzu, conducătorul auto Ilie
Vaipan, echipa de la stația de pre
lucrare și expediere condusă de
Mihai Hanganu și alții.

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
9 Divizia Linii din cadrul Regionalei Căi Ferate
București ; Ținind seama de sesizarea trimisă „Scînteii" de Ilie Stoichiță din comuna Vasilati, județul
Călărași, pentru mai buna gospodărire a haltei C.F.R.
din această localitate, in trimestrul al III-lea a.c.
s-au prevăzut a fi executate următoarele lucrări :
zugrăvirea exterioară și interioară a clădirii; turna
rea unui strat de beton la peronul existent pină la
nivelul bordurilor ; se va executa un trotuar nou
în jurul fintinii și un alt acoperiș etc.
în răspuns se precizează că multe din deteriorări
le constatate in această haltă sint provocate chiar
de către unii din locuitorii comunei. De unde con
cluzia că este necesar ca in rindul celor care bene
ficiază de serviciile haltei respective să se manifesta
mai multă combativitate față de cei care nesocotesc
avutul obștesc, să se formeze o opinie de masă împo
triva celor care încalcă normele de conduită civi
lizată.
• Direcția de Telecomunicații a Municipiului Bucu
rești : Propunerea cititorului Mircea Alexandru de
a, se reveni, la fise (jetoane), .utilizate pentru realiza
rea convorbirilor de Ia posturile telefonice publice,
precum și celelalte sugestii făcute în scrisoarea adre
sată „Scînteii" au fost reținute în vederea analizării
și întocmirii unui program de îmbunătățire a cali
tății acestei prestații către populație.

Urbanistica moderna în municipiul Cluj-Napoca
Foto : S. Cristian

Este un adevăr demonstrat și de
experiența a numeroase localități
rurale din județul Bacău : dezvoltarea micii industrii la sate asigură
valorificarea surselor locale de ma
terii prime și materiale refolosibile,
contribuie la satisfacerea populației
cu o gamă diversificată de bunuri
de consum, constituind, totodată, una
dintre căile importante de autofi
nanțare a cooperativelor agricole,
cooperativelor de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor,
cit și pentru consiliile populare.
Realizarea și dezvoltarea unităților
de mică, industrie cu investiții mi
nime, recuperabile în timp scurt,
mai prezintă avantajul că locurile de
muncă create și veniturile asigurate
contribuie la restrîngerea navetismului, la stabilizarea și permanentiza
rea forței de muncă tinere la sate.
înfățișindu-ne experiența acumu
lată în comunele și satele băcăuane,
tovarășul Gheorghe Cărăușu, direc
tor al Direcției agricole județene.
Subliniază un fapt remarcabil : uni
tățile micii, industrii din cadrul coo
perativelor agricole de producție
și-au încheiat activitatea economicofinanciară pe anul trecut cu benefi-'
cii in valoare de 55 milioane de lei.
„Faptul — remarcă interlocutorul —.
a permis desprinderea unei impor
tante concluzii pentru munca noas
tră practică, și anume aceea că
peste tot crearea și dezvoltarea uni
tăților. secțiilor și sectoarelor de
mică industrie se înscriu între mij
loacele sigure de rentabilizare, de
autofinanțare a cooperativelor agri
cole. De altfel, în multe unități agri
cole cooperatiste mica industrie are
o pondere ridicată în structura veni
turilor bănești ale acestora. O bună
experiență au cooperativele agricole
din localitățile Nicolae Bălcescu,
unde în 1988 s-au realizat 16 milioa
ne de lei venituri din mica indus
trie, Buhuși — 15 milioane lei. Ște
fan cel Mare — 8,6 milioane lei. Po
duri și Catșin — 9 .milioane, Blăgești
și Urechești — 7 milioane, Letea și
PirjOl — peste 6 milioane de lei și
altele. Tocmai aceste unități agricole
au și cea mai înaltă rată a rentabi
lității, obținînd beneficii substan
țiale".
MESERIILE
ORAȘULUI
SE
MUTA LA SATE. în mai multe
comune Și sate din zona preorășe
nească s-au implementat secții de
mică industrie specifice orașelor
respective. Lingă Buhuși — puter
nică citadelă a textiliștilor — secți
ile de mică industrie ale cooperati
vei agricole de producție au îm
prumutat experiența marii întreprin
deri de postav, cu tradiții vechi de
peste o sută de ani, și au creat ate
liere de mică industrie, care, într-o
anume privință, depășesc profilul
întreprinderii amintite. Mai exact,
pe lingă unitățile de filatură și țe-

sătorie s-au înființat ateliere de
croitorie și confecționat pături —
produse finite care ajung direct la
beneficiari. într-o clădire veche,
dezafectată, amenajată corespunză
tor, s-au montat instalații și utilaje
in marea lor majoritate scoase din
uz, dar reparate și modernizate de
meșteri iscusiți de la întreprinderea
de Postav Buhuși și de la unitatea
de profil din Intorsura Buzăului, iar
altele, noi, de la Sighișoara. Dotarea
secției cuprinde, între altele, șase
războaie de țesut, un darac de lină,
mașini de .tors. Șeful sectorului de
mică industrie al cooperativei agri
cole de producție. Vasiie Blănaru,
ne spunea că „făbricuța", cum îi zic

• Consiliul Popular al Județului Hunedoara : în
vederea diminuării poluării municipiului Deva de
către întreprinderea „Electrocentrale" — Mintia,
comisia județeană pentru protecția mediului încon
jurător a făcut demersurile necesare pe lingă condu
cerea întreprinderii respective și Ministerul Energiei
Electrice. Ca urmare a acestor intervenții s-a sta
bilit ca în programele de oprire a grupurilor energe
tice să fie prevăzute și lucrări Ia instalațiile de
electrofiltre. Astfel, la grupul 1 s-au efectuat lucrări

sificarea micii, industrii — spune
inginerul-șef — este de natură să
asigure permanentizarea forței de
muncă, precum și prezența ei activă
in momentele -cheie ale producției
agricole. Spre exemplu, femeile de
la atelierul. de repasat stofe parti
cipă și la întreținerea culturilor ori
la strinsul finului ; cei 27 cooperatori
din echipa de construcții realizează
obiectivele de investiții în regie
proprie și transportă produse agricole
și materiale in cooperativa agricolă.
Totodată, meseriașii unității contri
buie Ia realizarea programelor spe
ciale privind creșterea iepurilor,
confecționînd cuștile necesare aces
tora, obținînd astfel și ei, dar și

de îmbunătățire a instalației de filtrare a gazelor de
ardere, urmind să se execute și înlocuirea electrofiltrelor uzate de la grupurile 2—4 și de moderni
zare a celor de Ia grupurile 5 și 6.
De asemenea, comisia județeană pentru protecția
mediului înconjurător, prin Centrul Sanitar Anti
epidemic Hunedoara — Deva, a obligat I.E. Mintia
să comande Institutului de Meteorologie și Hidrologie
București efectuarea unor determinări asupra poluă
rii mediului. Totodată, lunar, Observatorul de. Meteo
rologie, Supraveghere și Protecția Aerului Hunedoara
— Deva și, săptăminal. Centrul Sanitar Antiepide
mic Hunedoara
Deva efectuează măsurători ale
substanțelor poluante in diverse puncte din municipiu, intervenind de fiecare dată cu măsurile ce se
impun.
• Comitetul Județean Mureș al P.C.R. : în urrna
verificărilor repetate efectuate, inclusiv de secreta
riatul comitetului județean de partid, a reieșit că
obiecțiile lui Horea Sarlea de la unitatea „Dacia"service din Tîrgu ,Mureș sint nejustifieate. Sancțiu
nea „vot de blam" ce i-a fost dată ', de adunarea ge
nerală a organizației de bază din care face parte
este întemeiată, întrucît cel în cauză a săvîrșit
abateri de la disciplina de partid și nu și-a îndepli
nit unele obligații pe linie de partid și cetățeneștiobștești. De asemenea, avind in vedere comportarea
necorespunzătoare a lui în relațiile de serviciu cu
personalul muncitor din unitate, precum și activi
tatea desfășurată de el. pe bună dreptate adunarea
generală a oamenilor muncii nu l-a mai confirmat
in funcția de contabil-șef.
Cu alte cuvinte, cel în cauză n-are dreptate, dar
scrie mereu, in speranța că prin sesizări își va putea
acoperi lipsurile din propria activitate. Ceea ce, după
cum se vede, nu este posibil.

o prezență formală, ci de participa
rea efectivă la soluționarea opera
tivă a problemelor curente ori de
perspectivă, urmărindu-se, îndeo
sebi .diversificarea produselor și mă
rirea eficientei economice. O atenție
specială acordăm înfăptuirii pro
gramului dezvoltării micii industrii
in cooperativa agricolă, unde s-au
creat secții și ateliere pentru prelu
crarea lemnului în elemente de șar
pantă de o largă solicitare, darac de
lînă, plăpumărie, cojocărie, brutărie
și altele. Pentru a se valorifica o
parte din producția celor 144 ha
livezi, se va crea o secție de sucuri
din fructe".
într-adevăr, aici preocuparea sis-

- Ce demonstrează experiența unor cooperative agricole
de producție din județul Bacău cooperativa agricolă importante ve
nituri bănești.
AVANTAJELE UNEI PREOCU
PĂRI SISTEMATICE. Fără îndoială,
acolo unde consiliile populare comu
nale se ocupă sistematic de proble
ma bunei desfășurări a activității
micii industrii și consideră că aceas
ta nu se dezvoltă de la sine, rezul
tatele, sint pe măsură. Aceasta o
dovedește și experiența consiliului
popular al comunei Ștefan cer Mare.
In această comună, valoarea produc
ției micii industrii se apropie de
patruzeci de milioane de lei pe an.
„Acordăm aceeași atenție, ne spune
primarul comunei, Viorica Mihalache, unităților micii industrii indifereht de deținători, întrucît rezulta
tele acestei activități contribuie la
realizarea planului economic în
profil teritorial al comunei. Biroul
executiv al consiliului popular ana
lizează lunar rezultatele activității
micii industrii din toate sectoarele
— cooperativa agricolă, cooperativa
de producție, achiziții și desfacere a
mărfurilor, cît și din unitățile
proprii. De asemenea, activitatea
micii industrii este înscrisă cu regu
laritate pe ordinea de zi a adunări
lor generale trimestriale din C.A.P.
și C.P.A.D.M., analize la care sint
invitate — și trebuie spus că răs
pund cu promptitudine — cadre de
conducere de la Uniunea Județeană
a
Cooperativelor
Agricole
și
UJECOOP. Și nu e vorba doar de

i
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Mica industrie-rentabilă pentru sate,
utilă pentru locuitorii lor
cooperatorii, care înglobează secțiile
de filatură și țesătorie, lucrează
deja in două schimburi. Meseriile
orașului, mutate in cooperativa agri
colă, au toate șansele să prospere.
Pentru că toți cei 650 de oameni ce
lucrează in mica industrie participă
și la lucrările agricole pe cele 1118
hectare cultivate cu cereale, plante
tehnice și furajere. Redresarea ex
trem de rapidă a cooperativei agri
cole (de la 18 milioane lei datorii
și credite restanțe în 1985 la benefi
cii substanțiale în 1988) are la bază
și dezvoltarea micii industrii, care,
de la o producție in valoare de
numai două milioane de lei în 1985,
a ajuns in 1988 la peste 15 milioane,
urmind ca, în 1990, să atingă 35 mi
lioane lei.
IMPORTANTE VENITURI BĂ
NEȘTI. De la Marius Bof, inginerulșef al Cooperativei Agricole de Pro
ducție Girleni, și contabilul-șef Vasiie
Pușcuță aflăm că mica industrie a
adus treizeci la sută din veniturile
bănești ale cooperativei agricole și,
datorită ratei înalte de rentabilitate,
asigură aproape trei sferturi din
beneficiile totale ale unității. Pen
tru că aici sint valorificate superior
atît materii prime locale (răchită,
sorg etc.), cît și materiale recupera
bile și refolosibile. Cooperatorii fac,
între altele, chingi flexibile pentru
tapiserie din cauciucuri nereșapabile,
precum și alte produse utile, piver-

• O interesantă opinie, pe care
o supunem atenției forurilor com
petente, exprimă in scrisoarea sa
corespondentul voluntar Dumitru
Alexandru, inginer la întreprinde
rea „1 Mai" din Ploiești. „Este
cunoscut că pentru reprezentarea
unei piese (subansamblu etc.),
scrie autorul, aceasta se desenează
mai intii pe un anumit format ■ de
hirtie (ciorna), apoi se execută
desenul in tuș pe hirtie transpa
rentă, după care se scot copiile
heliografiate pe o altă calitate de
hirtie. Alegerea, de către proiec
tant, a formatului de hirtie pe
care urmează a fi proiectat un
anumit produs este condiționată
de stabilirea scării la care se im
pune reprezentarea acestuia. Cum
și formatele pentru desen și scă
rile de reprezentare sint standar
dizate, rezultă că nu in toate cazurile hirtia (in toate cele trei
faze) poate fi utilizată la maximum. răminînd formate incomplet
folosite. Aceasta din cauză că
STAS-ul 2—82 stabilește următoarele scări de reducere : 1:2;
1:5; 1 : 10 etc.
Pentru a’ se putea folosi mai ju
dicios hirtia, consider că. cel pu
țin pentru uzul intern al întreprin
derilor (autoutilări, crearea de
scule, dispozitive. verificatoare
etc.), s-ar putea folosi și scările
intermediare 1: 3; 1:4, deoarece,
așa cum am arătat, saltul in sensul
reducerii de la scara 1 :2 la scara ■
1 : 5 este foarte mare. Folosirea
și a șcărilor 1 :3 și 1:4 s-ar solda
cu mari cantități de hirtie econo
misită in toate cele trei faze ale
realizării desenului : ciorna, origi
nalul și copiile. O fi el „STAS",
dar asta nu înseamnă că este sta
bilit o dată pentru totdeauna 1"

tematică a consiliului popular pentru
buna desfășurare a micii industrii
are multiple avantaje : o bună va
lorificare, pe ansamblul comunei, a
resurselor materiale și a forței de
muncă
asigură anpplasarea armo
nioasă a unităților micii industrii și
din sfera serviciilor in toate satele
comunei și, mai ales, asigură efi
ciența și rentabilitatea unităților.
EXPERIENȚELE BUNE — MAI
BINE CUNOSCUTE ȘI APLICATE.
Sigur, este un adevăr : în numeroase
comune băcăuane există o. bună ex
periență in dezvoltarea micii indus
trii. Dar tot atit de adevărat
' " ' este
și faptul că mai sint multe comune
— unele chiar alături de cele cu experiențe valoroase in acest domeniu
— in care, din lipsă de inițiativă,
din indolenta unor cadre ale consi
liilor populare, ale cooperativelor
agricole sau ale cooperativelor de
producție, achiziții și desfacere a
mărfurilor nu există aproape nici un
fel de preocupare pentru dezvoltarea
micii Industrii. Spre exemplu, la
C.A.P. Parincea valoarea totală a
producției micii industrii este de
abia 50 mii lei ; la C.A.P. Plopana numai de: o sută de mii ;
la Secuieni — 150 mii, iar la
Răchitoasa — trei
'
sute de mii
lei. Și nu s-ar putea spune că in
aceste comune lipsesc resursele ma
teriale sau forța de muncă. Dar la
Parincea
nuielele de răchită au
dispărut o dată cu lucrările de de-

secare și nimeni nu s-a gindit să
facă plantații noi. Din livada existentă nu se prelucrează nici un
kilogram de fructe, la C.A.P. Secuieni o parte din merele sub stas,
ca. și alte fructe ajung la borhot
ori se degradează in loc să fie transformate in compoturi și sucuri naturale. Ceea ce lipsește este preocuparea, spiritul de inițiativă ale consiliilor populare, ale unor conduceri
ale cooperativelor agricole de producție.
— Așa este — ne spune tovarășul
loan Tomai, prim-vicepreședinte al
Consiliului Popular Județean Bacău.
Am constatat și noi că pe alocuri
experiența inaintată ajunge încă
anevoios, deși exemple bune, demne
de urmat se găsesc la indemină.
Tocmai de aceea, pentru a contribui
la asigurarea dezvoltării mai rapide
a micii industrii in toate comunele
ne-am preocupat să oferim în primul
rind experiențe demne de urmat.
M-aș opri la un singur exemplu.
Unitatea proprie — întreprinderea
Județeană de Producție Industrială
și Prestări Servicii — I.J.P.I.P.S. în
cadrul acesteia am dezvoltat atît
secții și ateliere cu profiluri specifice
tradițiilor satelor (împletituri de ră
chită și variate produse din Jemn),
cit și secții de înaltă tehnicitate, in
care se produc peste șapte sute de
tipodimensiuni de produse din mase
plastice, metal și lemn, în cooperare
cu peste cincizeci de întreprinderi
republicane din Bacău și alte județe.
Unele produse intră în componența
unor mașini și instalații complexe
destinate exportului, altele sint uti
laje pentru mica industrie realizate
prin autodotare. ce înlocuiesc impor
tul (mașini de injectat mase plastice
de diferite tipuri, mașini de vacuums*
etc), toate competitive. Urmărind să
ofere exemple de urmat, lucrătorii
și specialiștii I.J.P.I.P.S. au sporit
gradul de valorificare a deșeurilor de
mase plastice de la 60 lei tona la
1 000 de lei tona, executînd piese de
schimb pentru autoturisme, autobuze
și tramvaie etc. Desigur, și noi.
consiliul popular județean, va trebui
să facem mai mult pentru generali
zarea, pentru aplicarea acestei ex
periențe in toate comunele județu
lui.
Dezvoltarea și. diversificarea pro
ducției micii Industrii in pas cu
cerințele locuitorilor satelor, cu ne
cesitatea creării de noi surse de auto
finanțare reprezintă probleme de
evidentă Însemnătate. Ceea ce presu
pune ca toate consiliile populare,
conducerile cooperativelor agricole și
aie cooperativelor sătești să valori
fice deplin resursele materiale și de
forță de muncă existente, să valori
fice mai eficient experiența bună
existentă In multe comune ale acestui județ.
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ședințele Republicii Socialiste Româ
nia, conducătorul delegației ; Con
stantin Dăscălescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim-ministru al guvernului,
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R., Vasile Milea,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.,
ministrul apărării naționale, loan
Totu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., ministrul afacerilor externe.
Din partea Republicii Populare
Ungare — tovarășul Rezso Nyers,
președintele Partidului Muncitoresc
Socialist Ungar, conducătorul delega
ției ; Miklos Nemeth, președintele
Consiliului de Miniștri, Gyula Horn,
ministrul afacerilor externe, Ferenc
Kărpăti, ministrul apărării.
Din partea Uniunii Republicilor
Sovietice Socialiste — tovarășul
Mihail Gorbaciov, secretar general
al Comitetului Central al Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Sovietului Suprem al Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste,
conducătorul delegației ; NikolaiRijkov, membru al Biroului Politic
al C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri, Eduard Șevardnadze. membru al Biroului Politic
al C.C. al P.C.U.S., ministrul aface
rilor externe, Aleksandr Iakovlev,
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., Dmitri Iazov,
membru supleant al Biroului Politia
al C.C. al P.C.U.S.. ministrul apă
rării.
La lucrările consfătuirii participă,
de asemenea, general de armată
Piotr Lușev, comandant-șef al For
țelor Armate Unite, general de ar
mată Vladimir Lobov, șeful Statului
Major al Forțelor Armate Unite.
In deschiderea lucrărilor, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a salutat prezența
la București a conducătorilor de
partid și de stat ai țărilor partici
pante la consfătuire, ca și pe ceilalți
membri ai delegațiilor, și a subliniat
importanta deosebită a actualei reu
niuni pentru impulsionarea procesu
lui de dezarmare, pace și colaborare
in Europa și in lume.
In cadrul ședințelor, desfășurate
!n cursul dimineții șl după-amiezel,
au luat cuvintul conducătorii țărilor
participante la Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ al Statelor
Participante la Tratatul de la
Varșovia.
Lucrările consfătuirii continuă.

DINEU OFICIAL OFERIT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Toastul tovarășului

Toastul tovarășului

Nicolae Ceaușescu

Mihail Gorbaciov
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lor nucleare, pentru renunțarea Ia
orice programe de militarizare a
Cosmosului. Sperăm că țările din
N.A.T.O. vor înțelege că poziția
țărilor din Tratatul de la Varșo
via este dictată de interesele su
preme ale păcii și colaborării in
tre națiuni și vor răspunde in mod
corespunzător.
In cadrul dezbaterilor, In docu
mentele adoptate de țările partici
pante la Tratatul de la Varșovia
se subliniază, pe drept cuvint, ne
cesitatea infăptuirii de noi măsuri
in direcția realizării dezarmării șl
securității în Europa, pentru noi
relații, bazate pe deplina egalitate,
care să asigure progresul econo
mic și social al fiecărui popor, să
ducă la întărirea colaborării și
unității statelor europene, fără de
osebire de orînduire socială, la
realizarea unei Europe unite, a ță
rilor libere și independente.
Pe drept cuvint, în desfășurarea
lucrărilor consfătuirii s-a subliniat
că nu trebuie să se uite învăță
mintele istoriei in ce privește ac
tivitatea diferitelor organizații de
dreapta, fasciste, care își propun
să reediteze stările de lucruri pre
mergătoare celui de-al doilea răz
boi mondial. De aceea, este nece
sar să se respingă cu toată hotărirea și să fie interzisă activitatea
organizațiilor fasciste, revanșarde,
să se bareze calea spre noi aven
turi.

Omenirea nu poate uita, acum,
cind se împlinesc 50 de ani de la
începutul celui de-al doilea război
mondial, Jertfele uriașe pe care
le-a dat pentru înfrîngerea fascis
mului, pentru asigurarea indepen
denței și securității tuturor state
lor.
Sînt cunoscute, dar doresc să le
subliniez și in acest cadru, marile
jertfe și contribuția deosebită a
Uniunii Sovietice în acest război.
De aceea, este necesar să se ac
ționeze cu Întreaga răspundere de
către toate țările noastre și, aș
spune, de către toate țările euro
pene, care, intr-o măsură sau alta,
au avut de suferit In cel de-al doi
lea război mondial — inclusiv, aș
sublinia jertfele poporului german
însuși — pentru a face totul de a
nu se mai permite repetarea, in
nici un fel, a cauzelor care au dus
la izbucnirea acestui război. Să in
tensificăm colaborarea, să întărim
unitatea, lupta comună pentru
pace, pentru independență, pentru
viitorul liber al popoarelor noas
tre !
Pe drept cuvint, în cadrul con
sfătuirii s-a acordat un rol impor
tant problemelor colaborării eco
nomice, tehnico-științifice dintre
țările noastre, perfecționării cola
borării și conlucrării, in vederea
depășirii unor greutăți ce s-au
ivit, in vederea dezvoltării econo
mico-sociale a fiecărui popor, a
dezvoltării pe calea socialismului,

a ridicării bunăstării popoarelor, a
asigurării independenței lor.
Ținînd seama de toate acestea,
de documentele care au fost adop
tate, se poate afirma că — in ge
neral — consfătuirea reprezintă un
moment de importanță deosebită
pentru colaborarea viitoare, atit
pe plan internațional, cit și in
construcția socialismului din țări
le noastre.
Avind convingerea că hotăririle
pe care le-am adoptat vor întări
colaborarea și solidaritatea parti
delor și țărilor noastre, vă rog să
transmiteți partidelor și popoare
lor dumneavoastră salutul revolu
ționar al Partidului Comunist Ro
mân, al poporului român, cele mal
bune urări de noi și însemnate
succese in dezvoltarea economicosocială pe calea socialismului, in
politica de dezarmare, colaborare,
de pace in Europa și in întreaga
lume.
Cu aceasta, doresc să toastez :
— pentru întărirea prieteniei,
colaborării și solidarității dintre
partidele, țările și popoarele noas
tre, dintre toate popoarele lumii;
— pentru victoria socialismului
in țările noastre ;
— pentru dezarmare, libertate și
independență ;
— pentru securitate, progres șl
pace in lume ;
— in sănătatea dumneavoastră,
a tuturor ! (Vii aplauze).

Prin proiectul Programului Directivâ si Tezele pentru Congresul al XlV-lea al partidului,
noi si cutezătoare orizonturi dezvoltării socialiste, multilaterale a patriei

Insuflețitor program de muncă și acțiune revoluționară a întregului

popor pentru înflorirea și prosperitatea României socialiste
Cu profundă satisfacție și îndrep
tățită mindrie patriotică, oamenii
muncii, întregul popor au luat cu
noștință de conținutul proiectului
Programului-Directivă al Congresu
lui al XlV-lea al Partidului Comu
nist Român cu privire Ia dezvoltarea
economico-socială a României in
cincinalul 1991—1995 și orientările de
perspectivă pină in anii 2000—2010
și al Tezelor pentru Congresul al
XlV-lea al partidului — documente
programatice de excepțională însem
nătate pentru înaintarea fermă,
neabătută a țării noastre pe drumul
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate, spre comunism.
In ansamblul său, proiectul Pro
gramului-Directivă reliefează preg
nant concepția profund științifică,
gindirea revoluționară ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, care — cu o ex
cepțională putere de analiză, cu o
capacitate deosebită de a merge la
esența fenomenelor și de a da so
luții realiste problemelor cardinale
ale creșterii economice — a orientat
cu fermitate elaborarea acestui im
portant document în direcțiile de
terminante pentru dezvoltarea dina
mică, multilaterală și echilibrată a
economiei naționale și ridicarea con
tinuă, pe această bază, a gradului de
civilizație și bunăstare al societății
noastre socialiste. Prin obiectivele
pe care le conține și căile de ac
țiune pe care le formulează, pro
iectul Programului-Directivă — ex
presie a continuității și consecven
ței politicii partidului — creează ca
drul pentru înfăptuirea unui am-

piu proces de profunde transformări
calitative, structurale în întreaga
viață economică și socială a țării și
deschide noi perspective progresu
lui patriei noastre.
Tot ceea ce s-a înfăptuit și se
înfăptuiește astăzi este rodul mun
cii harnice a poporului, care, strins
unit în jurul secretarului general,
președintele Republicii, a urmat ne
abătut linia politică a partidului.
In acest context, este pregnant
marcat faptul că prin hotărîrile sale istorice — magistral validate de practică — Congresul al
IX-lea a reprezentat un moment de cotitură în activitatea
partidului și poporului nostru, a
inaugurat o nouă epocă în construcția socialistă, a deschis cimp
larg de afirmare spiritului revolu
ționar, exprimării și exercitării unei
autentice și efective democrații
muncitorești, participării nemijlocite
a întregului popor la conducerea so
cietății, la făurirea conștientă a
propriului viitor socialist și comu
nist. Mărturie in acest sens stau
succesele obținute în toate do
meniile vieții economico-sociale.
care au asigurat transformarea
României dintr-o țară slab dezvol
tată într-o țară industrial-agrară in
plină dezvoltare, pe baza celor mai
noi cuceriri ale științei și tehnicii,
ale cunoașterii umane în general,
cu un nivel de bunăstare tot mai
ridicat pentru întregul popor. Exis
tă deci temeiuri sigure în realiză
rile de pină acum și in prevederile
pentru ultimul an al actualului cin

cinal pentru a da garanția Înfăp
tuirii, in linii generale, a hotăririlor Congresului al XIII-Iea al parti
dului privind îndeplinirea obiecti
vului strategic de trecere a Româ
niei la stadiul de țară socialistă me
diu dezvoltată.
Tinind seama de nivelul atins
pe plan economico-social. in pro
iectul Programului-Directivă sint
înscrise drept obiectiv fundamen
tal al celui de-al 9-lea cin
cinal dezvoltarea intensivă a econo
miei naționale, aplicarea programe
lor de organizare și modernizare a
producției pe baza celor mai avan
sate cuceriri ale științei și tehnicii
in toate domeniile de activitate, asigurindu-se trecerea Ia cea de-a doua
fază, superioară, a construirii socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate in patria noastră, a infăptuirii
Programului partidului.
In acest scop, partidul a elaborat
o strategie judicioasă, care tine sea
ma atît de experiența acumulată, cit
și de cerințele noii etape in care
ne aflăm. Astfel, se dovedesc nece
sare continuarea politicii de dezvol
tare a forțelor de producție și, în
context, perfecționarea relațiilor de
producție, a tuturor raporturilor so
ciale. în ceea ce privește forțele de
producție, se pornește de la reali
tatea că dacă în cincinalele pre
cedente. cind s-a acționat pen
tru recuperarea răminerilor în
urmă, creșterea economică a fost
mai accelerată, în viitorul cincinal
se vor înregistra ritmuri de creș
tere mai moderate. Aceasta este, de

altfel, tendința dezvoltării pe plan
mondial și, de fapt, fiecare procent
de creștere reprezintă in valoare
absolută mult mai mult decît cu ani
în urmă. Or, România iși propune
ritmuri semnificative de creștere,
de 5,5—6 la sută la producția-marfă
industrială, de 4.5—5,5 la sută la
producția-marfă agricolă și de 4,5—
5,5 la sută la produsul social.
Care este temeiul acestor preve
deri. cum pot fi asigurate resurse
le tehnice, materiale, financiare si
umane necesare ?
In primul rind, se cuvine luat în
considerație importantul potențial
productiv care poate fi pus în
valoare prin folosirea deplină, cu
eficientă maximă a capacităților de
producție, adică sporirea substan
țială a producției și a venitului na
țional pe unitatea de fonduri fixe.
In anii construcției socialiste și.
mai ales, după Congresul al IX-lea
al partidului, printr-un remarcabil
efort de investiții, economia națio
nală a fost inzestrată cu mașini și
utilaje moderne, de înalt randa
ment. Firesc este deci ca aceste fonduri fixe să fie fructifi
cate superior, să asigure o impor
tantă creștere a producției. în
strinsă legătură cu aceasta se ur
mărește intensificarea eforturilor
pentru dezvoltarea bazei proprii de
materii prime si resurse energetice,
in condițiile exploatării rationale,
cu randament ridicat a acestora.
Și. firește, se contează pe asi
gurarea corespunzătoare cu forță
de muncă, populația activă urmind

(Urmare din pag. I)
promovează un program construc
tiv de însănătoșire a atmosferei pe
continent.
Sperăm că acest răspuns plin de
seriozitate și concret la propunerile
țărilor N.A.T.O. va permite delega
țiilor celor două părți Ia tratative
să treacă cit mai curind de la
vorbe Ia fapte.
In ultimul timp, în raporturile
dintre cele două blocuri militarpolitice s-au conturat transformări
pozitive. După cit se pare, începem
să ne auzim mai bine unul pe
celălalt și, in consecință, să ne și
înțelegem. începem să facem
schimb nu de salve propagandis
tice, ci de propuneri constructive
și. ca rezultat al acestui fapt, să
avem mai multă încredere unul in
celălalt.
Totodată, apreciind in mod rea
list situația, nu se poate să nu ve
dem că mișcarea pentru pace nu
a dobindit încă un caracter ire
versibil, nu a atins acel punct din
colo de care progresează în virtu
tea inerției. Pericolele — și nu
dintre cele mai mici — continuă
să existe. Nu a fost depășită încă
nici pe departe psihologia confrun
tării, nu a fost desființată baza ei
materială.
In aceste condiții, organizația
noastră continuă să joace rolul de
garant atit al securității statelor
socialiste, cit și al securității general-europene.
După convingerea noastră, s-a
maturizat necesitatea deplasării

să ajungă la circa 12 milioane per
soane, din care numărul personalu
lui muncitor să reprezinte 8 180—8 240
mii persoane, oameni cu o ridicată
pregătire profesională.
Semnificativ este că potențialul
productiv al economiei, avuția na
țională vor spori prin alocarea în
continuare pentru acumulare a unei
părți importante din venitul național
— o politică justă, a cărei eficientă
a fost validată de experiența dez
voltării economice a tării în întreaga
perioadă de după anul 1965.
Deosebit de important este faptul
că dezvoltarea puternică a econo
miei este concepută in condițiile
accentuării caracterului intensiv al
procesului de reproducție, pus
pregnant în evidentă de faptul că
influenta factorilor calitativi, de eficiență devine determinantă in
creșterea venitului national, a pro
dusului național brut.
Atit la nivelul economiei și al ra
murilor, cit și Ia cel al unităților
economice, amplificarea acțiunii fac
torilor intensivi ai dezvoltării are
în vedere obiective concrete, lega
te nemijlocit de eficienta activită
ții productive, prin creșterea mai
rapidă a productivității muncii, re
ducerea consumurilor materiale șl
energetice, realizarea unui grad su
perior de valorificare a resurselor,
diminuarea cheltuielilor de produc
ție și ridicarea rentabilității.
Prefigurind strategia partidului de
dezvoltare economică, proiectul Pro
gramului-Directivă pune in centrul
atenției nu numai mutațiile care vor
avea loc în privința forțelor de pro
ducție. ci și în legătură cu relațiile
de producție ; cu deosebire se sub
liniază că, pe măsura complexității
sarcinilor fazei superioare a edifi
cării societății socialiste multilateral
dezvoltate pe care urmează să o
parcurgem, devine necesară perfec
ționarea continuă a sistemului de
conducere, organizare și planificare
a activității economicb-sociale. Se
includ in aceasta atit perfecționări
in rolul și funcțiile statului socialist,
cit și dezvoltarea largă a formelor
democratice de conducere, pentru
asigurarea participării oamenilor
muncii la elaborarea și transpunerea
în viață a politicii de dezvoltare eco
nomico-socială a țării. în acest sens,
promovîndu-se cu fermitate princi
piul conducerii unitare, pe baza pla
nului național unic, a dezvoltării

consecvente a accentelor dinspre
asigurarea securității statelor prin
mijloace militare spre mijloacele
politice. Aceasta este singura linie
rațională șl responsabilă in con
dițiile in care omenirea se con
fruntă cu probleme globale acute
care ii amenință însăși existența.
O linie care permite depășirea
confruntării, diminuarea pericolu
lui de război nuclear, dezvoltarea
colaborării, orientarea spre edifi
carea unei noi ordini mondiale co
respunzătoare intereselor tuturor
popoarelor.
Nu pot să nu subliniez acea tră
sătură a Întâlnirii noastre repre
zentată de contribnția eresclndă a
fiecăreia dintre țările aliate la
elaborarea de comun acord a li
niei de politică externă. In aceas
ta iși găsesc reflectarea noile ra
porturi care se afirmă in prezent
în cadrul comunității noastre:
egalitatea deplină, respectarea in
dependenței fiecărui partid frățesc
în soluționarea problemelor națio
nale și, în același timp, colabora
rea multilaterală, solidaritatea.
Iată ce aș mai vrea să spun :
întâlnirea noastră, in conformitate
cu natura și menirea Tratatului
de la Varșovia, este consacrată
problematicii internaționale. Dar
ea nu poate să nu reflecte proce
sele ce au loc în prezent în
U.R.S.S., în țările aliate.
Cu tot specificul condițiilor na
ționale, cu toată originalitatea
transformărilor și reformelor care
se înfăptuiesc in diferite țări, a

cestea au ca sens comun năzuința
de a dezvălui mai deplin poten
țialul orinduirii noastre sociale,
democrația socialistă, de a păși pe
noi trepte ale progresului mate
rial și spiritual.
Știm că fn țările aliate se ma
nifestă un mare interes față de
restructurarea sovietică. Același
interes profund se manifestă fn
țara noastră față de problemele și
preocupările prietenilor.
In numele partidului nostru, al
oamenilor sovietici vreau să urez
partidelor și popoarelor frățești
din țările socialiste soluționarea
cu succes a problemelor ce le stau
în față, înfăptuirea deplină a pla
nurilor lor și împlinirea speran
țelor.
In numele tuturor oaspeților
prezenți aici, exprim sincera
noastră recunoștință tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tuturor tovară
șilor români pentru condițiile
bune, ospitaliere create activității
consfătuirii noastre.
Următoarea Consfătuire a Comi
tetului Politic Consultativ va avea
loc la Moscova.
Indeplinindu-ne funcțiile de răs
pundere de coordonator al activi
tății comune, care ne revin con
form procedurii, vom depune toate
eforturile pentru ca, împreună cu
dumneavoastră, dragi prieteni, să
sporim aportul alianței noastre Ia
întărirea păcii in Europa și a păcii
generale. (Vii aplauze).

Creșterea produsului social
— în procente —

• în acest cincinal, produsul social înregistrează un ritm
mediu anual de 6-6,2 la sută ; este semnificativ faptul că re
zultatele din acest cincinal și din întregul deceniu au fost
obținute în condițiile în care criza economică mondială a
afectat, practic, toate țările lumii, îndeosebi pe cele în curs
de dezvoltare.
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economico-sociale, întărirea autoconducerii, autogestiunii și autofinan
țării trebuie să asigure creșterea răs
punderii la toate nivelurile în înfăp
tuirea prevederilor de plan, în res
pectarea legii, în buna gestionare a
proprietății socialiste.
De bună seamă, toate aceste mă
suri și acțiuni, în general obiective
le de dezvoltare economică generală
a României cuprinse în proiectul
Programului-Directivă nu reprezintă
un scop în sine, ci au în vedere
crearea condițiilor pentru asigurarea
prosperității (arii, a bunăstării po
porului, reflectând limpede umanis
mul profund al politicii partidului.
Așadar, proiectul Programului-

Directivă prevede o importantă creș
tere a bunăstării, reflectată, intre
altele, în creșterea cu 5—8 la sută
a retribuției medii reale șl a veni
turilor totale ale țărănimii coopera
tiste, in construirea a 700 000 de apar
tamente, în sporirea cu 5—8 la sută
a desfacerilor de mărfuri și cu 60—75
la sută a prestărilor de servicii, cu
5—8 la sută a fondurilor sociale de
consum. Dar pentru ca toate acestea
să devină realitate, condiția este
înfăptuirea întocmai a programului
de dezvoltare economico-socială la
care se referă documentul supus
aprobării Congresului alXIV-lea.
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

OAMENI Al MUNCII DE PE OGOARE RAPORTEAZĂ ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII
GRIULUI Șl ORZULUI Șl OBȚINEREA UNOR PRODUCȚII MARI LA HECTAR
Vă încredințăm, mult Iubite ți
stimate tovarășe secretar general,
că vom munci cu dăruire patrio
tică și abnegație revoluționară

LA GRIU

Județul CbM-8156 kg la hectar
In telegrama adrasată tovarășului
Nicolas Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Călărași al P.C.R. rapor
tează încheierea recoltării griului de consum și obți
nerea unei producții medii la hectar de 8 150 kg. Un
număr de 6 unități agricole au obținut o producție me
die de peste 8 500 kg la hectar.
însuflețiți de prețioasele dumnea
voastră indicații, orientări și în
demnuri pe care le-ați formulat in
magistrala cuvintare rostită la
Plenara Comitetului Central al
P.C.R. din iunie a.c. și cu prilejul
vizitelor de lucru efectuate in ju
dețul nostru și în alte județe ale
tării, LUCRĂTORII OGOARELOR
JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI RAPOR
TEAZĂ ÎNCHEIEREA RECOL
TĂRII GRÎULUI DE CONSUM,

OBȚINÎND O PRODUCȚIE ME
DIE DE 8150 KG LA HECTAR.
VA RAPORTĂM. MULT IUBITE
ȘI STIMATE TOVARĂȘE SECRE
TAR GENERAL, CĂ UN NUMĂR
DE 6 ÎNTREPRINDERI AGRICOLE
DE STAT ȘI COOPERATIVE
AGRICOLE DE PRODUCȚIE AU
OBTINUT PESTE 8 500 KG LA
HECTAR, PRINTRE CARE I.A.S.
CIULN1ȚA — 9 125 KG LA HEC
TAR. I.A.S. PIETROIU — 8 780 KG
LA HECTAR, I.A.S. GHIRNOGI —

8 675 KG LA HECTAR, C.A.P.
GURBĂNEȘTI — 9 160 KG LA
HECTAR, C.A.P. DOR MĂRUNT
— 8 974 KG LA HECTAR, C.A.P.
BRÎNCOVENI — 8 678 KG LA
HECTAR.
în prezent, acționăm cu toate
forțele pentru recoltarea celorlalte
culturi de vară, eliberarea terenu
rilor. finalizarea însămințării cul
turilor duble. întreținerea culturilor
prășitoare. Desfășurăm, totodată, o
muncă susținută pentru îmbunătă
țirea activității din zootehnie, luind
măsuri hotărite pentru o îngrijire
și furajare corespunzătoare a ani
malelor.
Ne angajăm solemn că vom ac
ționa cu toată fermitatea pentru în
făptuirea orientărilor dumneavoas
tră cuprinse în magistrala Expu
nere din noiembrie 1988. în Cuvintarea rostită la Plenara Comitetului
Central al Partidului Comunist
Român din 27—28 iunie a.c., pentru
creșterea contribuției județului nos
tru la înflorirea patriei.

Judelui Ialomița—8140 kg la hectar
In telegrama adresată tovarășului
Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, Comitetul Județean Ialomița al P.C.R. raportează
că lucrătorii ogoarelor au încheiat recoltatul griului
de consum, obținînd o producție medie la hectar de
8 140 kg, cea mai mare producție de pînă acum.
Dind glas celor mai alese sen
timente de înaltă stimă și deosebită
prețuire față de glorioasa dum
neavoastră activitate revoluționară
consacrată binelui și fericirii po
porului. COMITETUL JUDEȚEAN
DE PARTID IALOMIȚA — se
arată in telegramă — vă raportea
ză. mult iubite și stimate tovarășe
secretar general, că, aplicînd
neabătut in viață prețioasele in
dicații șl orientări, bogăția de în
vățăminte desprinse din rodnicul
dialog purtat de dumneavoastră la
fata locului cu prilejul vizitelor
de lucru efectuate
in județul
nostru, s-a ÎNCHEIAT RECOL
TATUL GRÎULUI DE CON*StJM,
REUȘIND SĂ SE DEPĂȘEASCĂ
PLANUL SI SA SE OBȚINĂ
O PRODUCȚIE
MEDIE
DE
8140
KG/HA — CEA
MAI

MARE PRODUCȚIE DE PÎNĂ
ACUM. VĂ RAPORTĂM CĂ,
PRINTR-O ORGANIZARE SUPE
RIOARA A PRODUCȚIEI ȘI A
MUNCII, HARNICII LUCRĂTORI
AI OGOARELOR DINTR-UN NU
MĂR DE 12 UNITĂȚI AGRICOLE
AU OBȚINUT PRODUCȚII RE
CORD DE PESTE 9 000 KG LA
HECTAR, IAR ÎNTREPRINDERI
LE AGRICOLE DE STAT AU
REALIZAT 8 400 KG,HECTAR —
producții care atestă cu argumentul
faptelor justețea și realismul poli
ticii agrare a partidului și statului
nostru, a tezei elaborate și promo
vate consecvent de dumneavoastră
pr.-vind superioritatea ' proprietății
socialiste de stat și cooperatiste,
confirmare strălucită 'a. realiȘmuItlî' Obiectivelor1 noii revoluții âgrare.

Vă raportăm că am încheiat, de
asemenea, recoltatul mazării pe
întreaga suprafață cultivată și am
declanșat recoltatul inului pentru
ulei, folosind la întreaga capacita
te mașinile și utilajele agricole,
pentru a nu pierde nimic din re
colta bogată a acestui an. De ase
menea, acționăm cu toată răspun
derea. intr-un climat, de ordine și
disciplină desăvirșite, pentru eli
berarea terenurilor și însămințarea
culturilor duble după păioase, la
întreținerea culturilor prășitoare, a
căror stare de vegetație este bună,
avind garanția că in acest an vom
obține cele mai mari producții agricole, onorîndu-ne angajamentul
asumat prin chemarea la întrece
re adresată de organizația jude
țeană de partid Ialomița tuturor
județelor țării.
Vă raportăm că organizația ju
dețeană de . partid este ferm hotă
rî tă să acționeze cu toată energia
și exigența comunistă pentru mo
bilizarea tuturor oamenilor muncii
la realizarea exemplară a planului
și programelor de dezvoltare economico-socială pe acest an și în-,
tregul cincinal, pentru a cinsti eu
prestigioase realizări gloriosul ju
bileu de la 23 August și Congre
sul al XÎV-lea al partidului.

Județul Giurgiu—8100 kg la hectar
în telegrama adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, Comitetul Județean Giurgiu al P.C.R. raportează în
cheierea recoltării griului de pe întreaga suprafață cul
tivată de 40 200 hectare și realizarea unei producții
medii de 8 100 kg la hectar, cea mai mare recoltă ob
ținută pînă acum în această parte a țării, superioară
nivelului planificat.
Puternic mobilizați de sarcinile
și indicațiile pe care ni le-ați dat
cu prilejul vizitei de lucru efec
tuate de dumneavoastră în unită
țile agricole din județul nostru.
OAMENII MUNCII DIN AGRI
CULTURA JUDEȚULUI GIURGIU
VĂ RAPORTEAZĂ CĂ AU ÎN
CHEIAT RECOLTATUL GRÎULUI
PENTRU CONSUM DE PE SU
PRAFAȚA CULTIVATĂ DE 40 299
HECTARE, REALIZÎND C PRO
DUCȚIE MEDIE DE 8 100 KG I A
HECTAR, CEA MAI MARE PRO
DUCȚIE
REALIZATA
PÎNĂ
ACUM ÎN ACEASTĂ PARTE A

ȚĂRII, SUPERIOARA PREVEDE
RILOR PLANULUI.
Producțiile mari realizate de unitățile agricole din județul nostru,
de agricultura întregii țări de
monstrează cu tăria de netăgăduit
a faptelor viabilitatea și superio
ritatea marii proprietăți socialiste
pe care se bazează îndeplinirea
mărețelor obiective ale noii re
voluții agrare.
Vă raportăm că acționăm cu
responsabilitate pentru a obține și
la celelalte culturi, care se prezin
tă foarte bine, recolte superioare,
cinstind astfel, cu noi succese, ma-

rile evenimente politice din acest,
ăn. în prezent am concentrat im
portante forțe umane și mijloace
mecanice la eliberarea grabnică a
terenului și însămințarea culturi
lor duble, efectuarea lucrărilor de
întreținere a culturilor prășitoare,
recoltarea legumelor și furajelor.
Exprimînd hotărîrea fermă a co
operatorilor. mecanizatorilor și spe
cialiștilor, a tuturor lucrătorilor
ogoarelor din județul Giurgiu de
a acționa neabătut, în spirit revo
luționar. într-un climat de ordine,
și disciplină pentru îndeplinirea
sarcinilor ce ne revin în acest an
și pe întregul cincinal, pentru a da
viață orientărilor și indicațiilor
cuprinse in magistrala dumnea
voastră cuvintare rostită la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 27—28 iu
nie, în documentele ce vor fi su
puse spre aprobare Congresului al
XIV-lea al partidului, vă încredin
țăm. mult stimate și iubite tovară
șe secretar general, că vom munci
neobosit, în spirit . revoluționar
pentru a ne aduce o tot mai în
semnată contribuție Ia dezvoltarea
economico-socială a patriei noas
tre socialiste.

LA ORZ

Județul Hunedoara—7 203 kg la hectar
In telegrama adresată tovarășului
Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, Comitetul Județean Hunedoara al P.C.R. raportează
încheierea recoltării orzului de pe întreaga suprafață
de 4 937 hectare, obținmd o producție medie de
7 203 kg la hectar, ceea ce reprezintă cea mai mare
recoltă de pînă acum. Un număr de 10 unități agri
cole de stat și cooperatiste au realizat recolte medii
de peste 8 000 kg la hectar.
COOPERATORII, MECANIZA
TORII, SPECIALIȘTII, CEILALȚI
LUCRĂTORI DIN AGRICULTURA
JUDEȚULUI HUNEDOARA RA
PORTEAZĂ CĂ AU ÎNCHEIAT
RECOLTATUL ORZULUI DE PE

ÎNTREAGA
SUPRAFAȚĂ
DE
4 937 HA, OBȚINÎND O PRODUC
ȚIE MEDIE DE 7 203 KG LA HEC
TAR, CEEA CE REPREZINTĂ
CEA MAI MARE RECOLTA DE
PÎNĂ ACUM. UN NUMĂR DE 19

UNITĂȚI AGRICOLE DE STAT ȘI
COOPERATISTE AU REALIZAT
RECOLTE MEDII DE PESTE 8 000
KG LA HECTAR.
Sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid acționăm cu
forțe sporite, mecanice și umane la
eliberarea terenului de paie, efec
tuarea arăturilor și însămințarea
culturilor duble, precum și la în
treținerea culturilor, strîngerea și
depozitarea furajelor, avind asigu
rate condițiile necesare trecerii la
secerișul griului.
Vă asigurăm, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general,
că nu vom precupeți nici un efort
pentru a obține în acest ah cele
mai mari producții vegetale și ani
maliere, in concordanță cu cerin
țele noii revoluții agrare.

Județul Sihăi-71155 kg la hectar
în telegrama adresată tovarășului
Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, Comitetul Județean Sibiu al P.C.R. raportează cu
înaltă satisfacție patriotică încheierea recoltării orzului
de pe întreaga suprafață și obținerea unei producții
medii de 7 055 kg la hectar. Este cea mai bună re
coltă de orz obținută pînă acum în acest județ.
Puternic mobilizați de prețioasele
dumneavoastră indicații, îndem
nuri și orientări, COMUNIȘ
TII, TOȚI
OAMENII
MUN
CII DIN AGRICULTURA JU

DEȚULUI SIBIU VĂ RAPOR
TEAZĂ, CU ÎNALTĂ SATIS
FACȚIE PATRIOTICĂ, ÎNCHE
IEREA RECOLTĂRII ORZULUI
DE PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ

SI OBȚINEREA UNEI PRODUC
ȚII MEDII DE 7 055 KG LA HEC
TAR, CEEA CE REPREZINTĂ
CEA MAI BUNĂ RECOLTA OBȚI
NUTĂ PÎNĂ ACUM.
în prezent, oamenii muncii din
unitățile agricole acționează, in
tr-un climat de ordine și discipli
nă. la eliberarea grabnică a tere
nurilor. pregătirea patului germi
nativ și însămințarea culturilor
duble pe întreaga suprafață prevă
zută, la întreținerea culturilor pră
sitoare. precum și la recoltarea și
depozitarea furajelor. Vă raportăm,
totodată, că am pregătit temeinic
recoltarea griului, cultură la care
estimăm realizarea unei producții
bune.

pentru a obține în agricultura ju
dețului cele mai mari recolte de
pînă acum. Vom cinsti astfel, prin
vrednice fapte de muncă, marile

aniversări și evenimente politice
din acest an. aducindu-ne contribu
ția la continua dezvoltare a agri
culturii noastre socialiste.

Judelui Mures-/651 kg la hectar
în telegrama adresată tovarășului
Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Mureș al P.C.R. rapor
tează încheierea recoltării orzului de pe întreaga su
prafață, obținînd o producție de 7 051 kg la hectar, cu
1 026 kg mai mult decît era planificat.
Dind glas celor mai alese și
fierbinți sentimente de dragoste,
stimă și recunoștință, de necuprin
să admirație față de neobosita
dumneavoastră activitate consa
crată cu pilduitoare abnegație re
voluționară libertății și fericirii po
porului, independenței și propăși
rii patriei, cauzei socialismului și
păcii ; însuflețiți de indicațiile și
îndemnurile pe care ni le-ați adresat cu prilejul vizitelor de
lucru efectuate și în județul nos

tru. LUCRĂTORII OGOARELOR
MUREȘENE RAPORTEAZĂ ÎN
CHEIEREA RECOLTĂRII ORZU
LUI DE PE ÎNTREAGA SUPRA
FAȚĂ DE 20 627 HECTARE. RESPECTÎND NORMELE AGROTEH
NICE. EFECTUÎND SECERIȘUL
ÎN TIMP SCURT ȘI FĂRĂ PIER
DERI, VĂ RAPORTĂM CĂ AM
OBȚINUT O PRODUCȚIE MEDIE
DE 7 051 KG LA HECTAR, CU
1 026 KG MAI MULT DECÎT AM
AVUT PLANIFICAT. ACȚIUNILE
POLITICO-ORGANIZATORICE ÎN

TREPRINSE DE ORGANELE SI
ORGANIZAȚIILE DE PARTID
AU DETERMINAT CA ÎN ACEST
AN 12 UNITĂȚI AGRICOLE SO
CIALISTE SA OBȚINĂ PESTE
8 000 KG LA HECTAR. ÎNDEPLI
NIND ASTFEL NIVELUL PRO
DUCȚIEI PREVĂZUT DE OBIEC
TIVELE NOII REVOLUȚII ĂGRARE.
în prezent, toți locuitorii sate
lor sint plenar angajați in execu
tarea lucrărilor de eliberare a te
renurilor și însămințare a cultu
rilor duble, declanșarea recoltării
griului la timpul optim și fără
pierderi, întreținerea culturilor
prășitoare, strîngerea legumelor și
fructelor. O activitate susținută se
desfășoară și în sectorul zooteh
nic. acordîndu-se o atenție deose
bită recoltării și depozitării fu
rajelor, îngrijirii corespunzătoare a
animalelor, realizării efectivelor și
producțiilor animaliere planifi
cate.

Județul Covasna - 7 040 kg la hectar
în telegrama
adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Covasna al P.C.R. rapor
tează că oamenii muncii din agricultura județului au
încheiat recoltatul orzului de toamnă pe întreaga su
prafață de 635 ha, obținînd o recoltă medie Ia hectar
de 7 040 kg. Un număr de 3 unități au obținut o pro
ducție de peste 8 000 kg la hectar.
Animați de cele mai calde sen
timente de nețărmurită dragoste și
profundă recunoștință ce vi le
poartă pentru neobosita activitate
revoluționară consacrată
binelui
și prosperității patriei. OAMENII
MUNCII DIN AGRICULTURA

JUDEȚULUI COVASNA VĂ RA
PORTEAZĂ CĂ AU ÎNCHEIAT
RECOLTATUL
ORZULUI
DE
TOAMNĂ PE ÎNTREAGA SU
PRAFAȚĂ DE 635 HECTARE,
OBȚINÎND O RECOLTA MEDIE
DE 7 040 KG LA HECTAR. VĂ

RAPORTAM CĂ S-A OBȚINUT
O PRODUCȚIE TOTALĂ DE 4 471
TONE, FAȚĂ DE 3 850 TONE PLA
NIFICAT. IAR UN NUMĂR DE
TREI UNITĂTI AGRICOLE AU
OBTINUT PRODUCȚII DE PESTE
8 000 KG LA HECTAR : C.A.P.
BARAOLT — 8134 kg/ha. LA.S.
OZUN — S100 kg/ha, iar C.A.P.
GHIDFALĂU 8 006 kg/ha.
Vă asigurăm și cu acest prilej,
mult stimate și iubite tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu,
că sîntem hotărîți să facem totul
pentru îndeplinirea în bune con
diții a sarcinilor ce ne revin pe
anul 1989 și pe întregul cincinal,
sporind tot mai mult aportul jude
țului Covasna Ia înflorirea Româ
niei socialiste, la bunăstarea șl
prosperitatea poporului nostru.

Județul Bistrita-Năsâud - 7 021 kg la hectar
In telegrama adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, Comitetul Județean Bistrița-Năsăud al P.C.R. rapor
tează încheierea recoltatului orzului de pe întreaga
suprafață planificată, realizînd o producție medie la
hectar de 7 021 kg, întreaga recoltă fiind livrată la
bazele de recepție. Un număr de 4 unități agricole au
realizat producții medii de peste 8 000 kg la hectar.
OAMENII MUNCII DIN AGRI
CULTURA JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD VĂ RAPORTEAZĂ,
MULT IUBITE ȘI STIMATE TO
VARĂȘE SECRETAR GENERAL,
ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII OR

ZULUI DE PE ÎNTREAGA SU
PRAFAȚA PLANIFICATA. REA
LIZÎND O PRODUCȚIE MEDIE
LA HECTAR DE 7 021 KG, ÎN
TREAGA RECOLTĂ FIIND LI
VRATĂ LA BAZELE DE RECEP-

TIE. UN NUMĂR DE 4 UNITĂȚI
ĂGRJICDLE. AU REALIZAT PRO
DUCȚII MEDII DE PESTE 8 006
KG LA HECTAR.
în aceste -zile acționăm eu răs
pundere pentru pregătirea recoltă
rii griului, cultură care anunță un
rod bogat, superior anilor prece
dent, acordăm o atenție sporită
Stringerii șl depozitării furajelor,
lucrărilor din pomicultură, legumi
cultura, realizării exemplare a
sarcinilor uin zootehnie.
Sîntem ferm hotărîți să obținem
cele mai bune rezultate îh agricul
tură, la nivelul cerințelor noii re
voluții. agrare, cu convingerea că
faptele noastre de muncă se înscriu
în eforturile întregului nostru po
por pentru înălțarea patriei noas
tre pe noi trepte de progres și ci
vilizație.

Județul Brasov-7 626 kg la hectar
In
telegrama
adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Brașov al P.C.R. rapor
tează încheierea recoltării orzului de pe întreaga su
prafață de 6 870 ha, obținînd o producție medie de
7 020 kg la hectar, ceea ce constituie cel mai mare
nivel atins pînă acum în județ. Un număr de 8 unități
agricole din zona Bîrsei au obținut producții medii
cuprinse intre 8 018 kg și 9200 kg la hectar.
URMÎND CU ÎNSUFLEȚIRE SI
RĂSPUNDERE ORIENTĂRILE SI
SARCINILE TRASATE DE DUM
NEAVOASTRĂ, MULT STIMA
TE SI IUBITE
TOVARĂȘE
NICOLAE CEAUȘESCU. PENTRU
OBȚINEREA ÎN ACEST AN A
CELOR MAI BUNE PRODUCȚII

DIN ISTORIA AGRICULTURII
NAȚIONALE, TOATE UNITĂȚI
LE AGRICOLE DE STAT SI
COOPERATISTE DIN JUDEȚUL
BRASOV RAPORTEAZĂ CĂ AU
ÎNCHEIAT RECOLTATUL ORZU
LUI PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ
CULTIVATĂ DE 6 870 HECTARE,

OBȚINÎND O PRODUCȚIE ME
DIE DE 7 020 KG LA HECTAR,
CEEA CE CONSTITUIE, PRAC
TIC, CEL MAI ÎNALT NIVEL
ATINS ÎN JUDEȚUL NOSTRU.
UN NUMĂR DE 8 UNITĂȚI
AGRICOLE DIN ZONA BÎRSEI
AU OBȚINUT PRODUCȚII ME
DII CUPRINSE ÎNTRE 8 018 KG
LA HECTAR ȘI 9 200 KG.
în aceste zile se urmărește cu
maximă atenție stadiul de coacere
a griului, cooperatorii fiind temei
nic pregătiți ca lucrările de recol
tare să se finalizeze in 7—8 zile și
fără nici o pierdere. Se acționea
ză, de asemenea, pentru strîngerea
si depozitarea furajelor. Au fost
luate toate măsurile pentru între
ținerea corespunzătoare a culturi
lor de cartofi și sfeclă de zahăr,
la care se estimează că se vor în
registra în acest an producții re
cord pentru județul Brașov.

Județul Vrancea—7 010 kg la hectar
în telegrama adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, Comitetul Județean Vrancea ai P.C.R. raportează în
cheierea recoltării orzului de pe întreaga suprafață de
10544 ha, obținînd o producție medie de 7 010 kg la
hectar, superioară celei planificate. Un număr de 7
unități au obținut producții medii de peste 8 000 kg
la hectar.
LUCRĂTORII OGOARELOR JU
DEȚULUI VRANCEA RAPOR
TEAZĂ CĂ AU ÎNCHEIAT RE
COLTAREA ORZULUI DE PE
ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ DE 10 544
HA, OBȚINÎND O PRODUCȚIE
MEDIE DE 7 010 KG LA HECTAR,

SUPERIOARA CELEI PLANIFI
CATE. UN NUMĂR DE 7 UNITĂȚI
AU OBȚINUT PRODUCȚII MEDII
DE PESTE 8 000 KG LA HECTAR.
ÎNTREAGA RECOLTA A FOST
DEPOZITATA ÎN BAZELE DE
RECEPȚIE.

Acționăm in continuare pentru
eliberarea grabnică a terenului și
însămințarea culturilor duble și
succesive. A fost declanșat sece
rișul griului, avind asigurate toate
condițiile să terminăm această im
portantă lucrare in 7—8 zile, să
stringent și să depozităm fără pier
deri întreaga producție. în același
timp efectuăm lucrările de sezon
în viticultură și pomicultură, pre
cum și întreținerea culturilor pră
șitoare. la care estimăm să reali
zăm cele mal mari producții de
pină acum.
Ne angajăm să obținem rezultate
deosebite în toate domeniile de
activitate.
sporindu-ne
astfel
contribuția Ia înflorirea scumpei
noastre patrii — România socia
listă.

Județul Ciul -7 007 kg la hectar
In telegrama adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, Comitetul Județean Cluj al P.C.R. raportează în
cheierea recoltării orzului de pe întreaga suprafață,
obținînd o producție medie de 7 007 kg la hectar.
OAMENII MUNCII DIN AGRI
CULTURA JUDEȚULUI CLUJ
RAPORTEAZĂ CU SATISFACȚIE
CĂ AU ÎNCHEIAT RECOLTATUL

ORZULUI DE PE ÎNTREAGA SU
PRAFAȚA. OBȚINÎND O PRO
DUCȚIE MEDIE DE 7 007 KG LA
HECTAR.

Se lucrează intens. în aceste zile,
Ia eliberarea terenurilor și însămînțarea culturilor duble, pentru
valorificarea cit mai deplină a pămîntului, la întreținerea culturilor,
la recoltarea și depozitarea furaje
lor. în toate unitățile agricole am
întreprins măsuri concrete pentru
îmbunătățirea activității din zooteh
nie. in vederea realizării efectivelor
și producțiilor planificate.

(Continuare în pag. a V-a)

Unități cu producții

mari la hectar
LA GRiU
ÎN JUDEJUL GIURGIU :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Călugăreni — 10 150 kg
la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Greaca — 8 050 kg la
hectar

ÎN JUDEȚUL TELEORMAN :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Unirea" Islaz — 10 034
kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Lița — 8 052 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Furculești — 8 050 kg la
hectar

ÎN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Petrești — 9124 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Odobești — 8 205 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Jugureni — 8 102 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bildana — 8 060 kg la
hectar

ÎN SECTORUL AGRICOL
ILFOV
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Berceni — 9 121 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Snagov — 8128 kg la
hectar
• întreprinderea Agricolă de
Stat Popești-Leordeni — 8 117
kg la hectar

IN JUDEȚUL

IALOMIȚA;

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Miloșești — 9 015 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gheorghe Lazăr — 0 011
kg la hectar
• întreprinderea Agricolă de
Stat Balaciu — 8 400 kg 1 s.
hectar

ÎN JUDEȚUL DOLJ :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Băilești — 8 520 kg la
hectar
• Unitatea agroindustrială Cra
iova — 8 154 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Amărăștii de Sus —
8 110 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL PRAHOVA :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Costești-Vale — 8 150 kg
la hectar

LA ORZ
ÎN JUDEȚUL CLUJ :
• Stațiunea de Cercetare și Pro
ducție pentru Cultura Pajiști
lor Jucu — 9 310 kg la hectar
• Stațiunea Didactică Experi
mentală Cluj — 8125 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cașeiu — 8 035 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cămăraș — 8 017 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Jucu — 8 015 kg la
hectar
• întreprinderea Agricolă de
Stat Gherla — 8 004 kg la hec
tar

ÎN JUDEȚUL BRAȘOV :
• întreprinderea Agricolă de
Stat Prejmer — 9 200 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Prejmer — 8 734 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cristian — 8 250 kg la
hectar
• întreprinderea Agricolă de
Stat Codlea — 8 230 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sinpetru — 8 018 kg la
hectar

ÎN JUDEȚUL MUREȘ :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gheorghe Șincai —
8 610 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Luduș — 8 366 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Iernut — 8 015 kg Ia
hectar.

IN JUDEȚUL NEAMȚ :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bodești — 8 600 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Secuieni — 8 580 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tîrgu Neamț — 8 500
kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bahna — 8 015 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Trifești — 8 004 kg lâ
hectar
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează
încheierea recoltării griului și orzului
și obținerea unor producții mari la hectar
(Urmare din pag. a IV-a)
Toți lucrătorii ogoarelor clujene
se angajează, mult stimate tovarășe

secretar general, să muncească în
spirit revoluționar pentru a. înde
plini exemplar sarcinile că le re-

vin. să facă totul ca și județul
Cluj să încheie anul 1989 cu cele
mai bune rezultate.

Centrul de creație și cultură socialistă „Cintarea României" din orașul Colibașî, județul Argeș
Foto : S. Cristian

ln telegrama adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, Comitetul Județean Harghita al P.C.R. raportează
terminarea recoltării orzului de pe întreaga suprafață
de 2 698 hectare și realizarea unei producții medii de
7 006 kg Ia hectar, cea mai mare recoltă realizată
vreodată în județ. Un număr de patru unități agricole
Cooperatiste au obținut producții medii de peste 8 000
kg la hectar.
însuflețiți de indicațiile și în
demnurile pe care ni le-ați adre
sat. COMUNIȘTII, TOȚI OAMENII
MUNCII DE PE OGOARELE JU
DEȚULUI HARGHITA VĂ RA
PORTEAZĂ ÎNCHEIEREA RE
COLTATULUI ORZULUI DE PE

ÎNTREAGA
SUPRAFAȚA
DE
2 698 HECTARE, OBȚINÎND O
PRODUCȚIE MEDIE DE 7 906 KG
LA HECTAR, CEA MAI MARE
RECOLTA REALIZATA VREODA
TĂ ÎN JUDEȚ. UN NUMĂR DE
PATRU UNITĂȚI AGRICOLE CO
OPERATISTE AU OBȚINUT PRO-

DUCȚII MEDII DE PESTE 8 000
KG LA HECTAR.
în unitățile agricole se acțio
nează acum la însămînțarea cul
turilor duble, la întreținerea pră
sitoarelor și recoltarea furajelor.
De asemenea, sintem
pregătiți
pentru recoltarea griului în 7—8
zile bune de lucru, fără pierderi.
Vă încredințăm, mult iubite si
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
că. puternic mobilizați de orientă
rile și sarcinile cuprinse în ma
gistrala dumneavoastră cuvintare
la recenta Plenară a C.C. al P.C.R.,
vom acționa cu exigentă și răs
pundere, cu abnegație revoluționa
ră pentru a obține în acest an
realizări remarcabile în toate do
meniile de activitate, sporind ast
fel contribuția județului Harghita
la . continua înflorire a scumpei
noastre patrii — România socia
listă.

Județul Neamț-7 003 kg la hectar
In telegrama adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, Comitetul Județean Neamț al P.C.R. raportează în
cheierea recoltării orzului de pe întreaga suprafață de
6 880 ha, obținînd o producție medie de 7 003 kg la
hectar. Un număr de 11 unități agricole au realizat
producții medii de peste 8 000 kg la hectar.
COMUNIȘTII, TOȚI OAMENII
MUNCII DIN AGRICULTURA
JUDEȚULUI NEAMȚ RAPORTEA
ZĂ CA AU ÎNCHEIAT RECOLTA
REA ORZULUI DE PE ÎNTREAGA
SUPRAFAȚA DE 6 880 HECTARE,
OBȚINÎND O PRODUCȚIE MEDIE

DE 7 003 KG LA HECTAR. CEA
MAI MARE DE PÎNA ACUM. UN
NUMĂR DE 11 UNITĂȚI AGRI
COLE AU REALIZAT PRODUC
ȚII MEDII DE PESTE 8 000 KG LA
HECTAR.
■ în continuare, desfășurăm o sus

!n telegrama adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, Comitetul Județean Sălaj al P.C.R. raportează în
cheierea recoltării orzului de pe întreaga suprafață
planificată, obtinînd o producție medie de 7 002 kg la
hectar, cu 1 232 kg peste prevederile planului. Un nu
măr de 6 unități agricole cooperatiste au obținut pro
ducții medii de peste 8 000 kg la hectar.
ȚĂRANII COOPERATORI. ME
CANIZATORII.
SPECIALIȘTII,
TOȚI OAMENII MUNCII DIN
AGRICULTURA JUDEȚULUI SĂ
LAJ RAPORTEAZĂ CA AU ÎN
CHEIAT RECOLTAREA ORZU
LUI DE PE ÎNTREAGA SUPRA
FAȚA PLANIFICATA. OBȚINÎND
O PRODUCȚIE MEDIE DE 7 002
KG LA HECTAR, CU 1232 KG
MAI MULT DECÎT PREVEDERI-
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Telex
La sftrșit de săptămînă
Săptămina politică
Telejurnal
Sub tricolor, sub roșu steag
Ctitorii ale Epocii de Aur • O
nouă stea în salba de lumini. Re
portaj

LE PLANULUI. UN NUMĂR DE
6 UNITĂȚI AGRICOLE COOPE
RATISTE AU OBȚINUT PRODUC
ȚII MEDII DE PESTE 8 000 KG
LA HECTAR.
Rezultatele bune obținute, supe
rioare celor din anii precedenți,
sint urmarea firească a grijii și
sprijinului pe care dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe

ținută activitate la eliberarea tere
nului și însămînțarea
............
culturilor
duble, la pregătirea temeinică a
recoltării griului. Avem toate con
dițiile să stringent
_
_griul,.. fără pierderi, în 7—3 zile, să punem la adă
post întreaga producție. De ase
menea, acționăm cu forțe sporite
la întreținerea culturilor prășițoare, culesul legumelor și fructelor,
la strîngerea furajelor.
Ne angajăm, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, să
depunem eforturi stăruitoare pen
tru a realiza în acest an producții
vegetale și animaliere cit mai mari,
contribuind astfel la dezvoltarea
agriculturii noastre, la înfăptuirea
obiectivelor noii revoluții agrare.

Nicolae Ceaușescu, le acordați per
manent dezvoltării agriculturii
noastre socialiste, asigurării unor
minunate condiții de muncă și via
ță celor ce lucrează pămintul țării,
în prezent acționăm pe un front
larg la efectuarea lucrărilor de în
treținere a culturilor prăsitoare,
stringerea legumelor $1 fructelor,
recoltarea și depozitarea furajelor,
în spiritul indicațiilor dumneavoas
tră, vom lucra cu întreaga răspun
dere la recoltarea griului, la trans
portul și depozitarea fără pierderi
a întregii producții.
Organizația județeană de partid,
toți lucrătorii ogoarelor se anga
jează să acționeze cu întreaga ca
pacitate de muncă pentru a obține
în acest an cele mai bune rezulta
te în agricultură, in toate domenii
le de activitate, sporind astfel con
tribuția Sălajului la ridicarea
scumpei noastre patrii pe noi culmi
de civilizație și progres.

Centenarul
Mihai
Eminescu este mar
cat, in întreaga țară,
de ample manifes
tări de înaltă, ți
nută artistică. Filar
monica ,,George Enescu“ din Capitală con
tinuă seria manifestă
rilor sale literar-muzicale — concerte, re
citaluri vocal-instrumentale, spectacole de
muzică și poezie —,
organizate la Ateneul
Român, ca un omagiu
adus
„Luceafărului"
ce a dat străluciri ne
asemuite
literaturii
naționale, proiectind-o
in universalitate.
Interesant se anun
ță, prin paralela pro
pusă — George Enescu — Mihai Eminescu
concertul de dumi
nică, S iulie, de la
Ateneul Român. Ca

ACTUALITATEA SPORTIVA
TENIS. în semifinalele turneului
internațional de tenis de Ia Varna,
jucătorul romăn Florin Segărceanu l-a
întrecut cu 6—7, 6—4. 6—0 pe dane
zul Soerensen. în finală. Segărceanu
îl va intilni pe olandezul Osting.
care a ciștigat cu 6—0, 6—3 partida
cu tenisrrțanul bulgar Petkov. Pro
ba de dublu a revenit cuplului olan
dez Osting-Van Eckeren, invingător
cu 6—3, 6—2 in finala disputată in
compania perechii Krumraj (R.F.
Germania)-Trupej (Iugoslavia).

FOTBAL. Pe stadionul Giulești
din Capitală se va disputa astăzi
meciul dintre echipa Rapid Bucu
rești și formația suedeză Orgryte
Goteborg, contind pentru competiția
de fotbal „Cupa de vară Intertoto".
Partida va incepe la ora 17.

ȘAH. Cu două runde înainte de
încheierea Turneului internațional
de șah de la Leningrad, in clasa
ment conduce maestrul sovietic Halifman, cu 8 puncte, urmat de Iudasin — cu 7,5 puncte. în runda a
11-a, Halifman a ciștigat Ia Marinkovici, Iudasin la Kirov, Brunell a
pierdut la Lukin, iar partidele Arkell—Kocev, Aseev—Vera si Baghirov—Ilinev s-au încheiat remiză.

CICLISM. Etapa a doua a cursei
cicliste Turul Boemiel, încheiată Ia
Slusovice, după 135 km. a revenit
rutierului Bert Diez (R.D.G.), in 3h
13’07”. în clasamentul general con
duce sovieticul Vedernikov, urmat
de Diez — la 4 secunde.

VOLEI. în prima zi a turneului
international masculin de volei de

la Fukuoka (Japonia), selecționata
niponă a intrecut cu scorul de 3—0
(15—5, 15—11, 15—13) formația Sin
gapore, iar reprezentativa Thailan
dei a dispus cu 3—0 (15—9, 15—4,
15—10) de echipa Malayeziei.

ATLETISM. în concursul interna
țional de atletism de la Berlin, Uit
Timmermann (R.D. Germană) a ciș
tigat proba de aruncare a greutății,
cu 21,84 m, iar americanul Tonie
Campbell s-a clasat primul la 110
m garduri, in 13”48TOO. Alte rezul
tate : masculin : 200 m : Henry Tho
mas (S.U.A.) — 20”61,'100 : 400 m :
Tim Simon (S.U.A.) — 45”04/100 ;
400 m garduri : Vladimir Budjko
(U.R.S.S.) — 50”15T00; feminin: 800
m : Sigrun Wodars (R.D. Germană)
— 1’58’Tl 100 ; 100 m : Marlene Ot
tey (Jamaica) — ll”04 100 ; 100 m
garduri : Cornelia Oschkenat (R.D.
Germană) — 12”87/100.

Magistrala cuvintare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la
Plenara C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c., documentele programatice
ale Congresului al XIV-lea subliniază cerința perfecționării continue
a muncii politico-educative, a Întregii activități de formare a conștiin
ței noi, socialiste, a ridicării acesteia la cote noi de eficiență forma
tivă. în spiritul acestor exigențe, factorii educaționali sint chemați să
asigure diversificarea formelor și mijloacelor de înriurire a conștiințe
lor, îmbogățirea conținutului de idei, a forței lor de convingere și
mobilizare. Din această perspectivă, analizăm in rindurile ce urmează
o recentă acțiune politico-educativă organizată in municipiul Tirgu Jiu.
Șantierul Centralei Electrice de
Termoficare Tirgu Jiu este cel mai
mare obiectiv de investiții din această zonă a țării in actualul cinci
nal. Prin munca asiduă a construc
torilor și. montorilor, aici au prins
contur final o seamă de lucrări —
gospodăria de cărbune, instalația de
tratare chimică a apei, fundația și
structura metalică a cazanelor, gi
gantul coș de tuni. Cu toate acestea,
mai sint încă multe de făcut, mai
sint încă destule lucrări restante.
De aceea, constructorii sint che
mați să-și organizeze mai bine mun
ca, să-și pună mai bine in valoare
potențialul de care dispun, astfel ca
lucrările să fie finalizate la termen.
Cum răspunde acestor cerințe ma
jore munca politico-educativă, ce
măsuri și sarcini se impun pen
tru ca factorii educativi din șan
tiere să exercite permanent un pu
ternic rol mobilizator ? Aceste între
bări au constituit laitmotivul unei
recente dezbateri organizate de bi
roul Comitetului Municipal de Par
tid Tirgu Jiu pe șantierul centralei
electrice de termoficare, cu tema
„Activitatea politico-educativă —
permanent angajată în mobilizarea
oanleriilor muncii ditl construcții1
pentru realizarea Ia. timp și de cali
tate a obiectivelor de investiții".
Au luat parte membrii consiliilor de
educație politică și cultură socialis
tă din două mari unități — Antre
priza de Construcții Industriale și
întreprinderea Antrepriză de Con
strucții Montaj — factorii de răs
pundere din domeniul propagandei
și culturii de la nivelul municipiu
lui. Desfășurarea ei pe șantier a
avut ca scop cunoașterea muncii si
vieții constructorilor, a realizărilor
lor. facilitarea unui cit mai util
schimb de opinii privind metodele de
lucru, de ancorare a muncii politicoeducative în problemele specifice ac
tivității de construcții.
Cei prezenți au putut , constata
multe lucruri bune, dar și destule
rieiiripliniri. Este și motivul pentru
care cu toții — gazde și oaspeți —
au fost invitați la autoanaliză, la
evaluarea critică a preocupărilor și
rezultatelor deținute în procesul
complex de formare a omului nou.
Deși la nivelul Antreprizei de Con
strucții Industriale Tirgu Jiu sar
cinile de plan la zi au fost îndepli

invitați participă Fi
larmonica din Boto
șani, artistul emerit
Ștefan Ruha, actorul
Ion Caramitru și pia
nista Eva Aved.
In timp ce pe pri
ma scenă lirică a țării
se prezintă premiera
„Eminescu*. operă de
Paul Urmuzescu, la
teatrul „Ion Crean
gă*
se
pregătește
spectacolul cu drama
istorică „Bogdan Dragoș" iar Muzeul Lite
raturii Romane orga
nizează, in continuare,
manifestări consacra
te vieții și creației eminesciene,
editării
seriei complete de
„Opere*. Filarmonica
bucureșteană a oferit,
vineri, un spectacol de
o factură artistică aparte, realizat, și pre
zentat de actorul Ion
Caramitru și pianistul

Dan Grigore. Intitu
lat „Eminescu... după
Eminescu", spectaco
lul a prilejuit o plă
cută reintilnire cu
versul eminescian, ar
monizat cu creații mu
zicale de mare sensi
bilitate și lirism.
între manifestările
Filarmonicii din Ti
mișoara s-a înscris și
spectacolul
literarmuzical „In lumea
lui Eminescu", orga
nizat zilele trecute la
Lugoj. La realizarea
acestuia au participat
cadre didactice de la
universitatea timișo
reană și corul filar
monicii, versurile și
piesele muzicale pre
zentate reconstituind
o parte din universul
de excepție al crea
ției eminesciene.
(Agerpres)

L

Administrația de Stat Loto*Pronospcrt informează :
Pentru zilele de vacanță și con
cedii ale noului sezon estival. Ad
ministrația de Stat Loto-Pronosport
a lansat, de curînd. o nouă emisiune
specială limitată la LOZ ÎN PLIC,
intitulată „LOZUL VACANȚEI".
Prin,, urmare, numeroșii participant
la acest sistem de joc vor avea din
nou posibilitatea să-și valorifice
șansele în modul cel mai operativ

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter
valul cuprins intre 8 iulie ora 20 — 11
iulie, ora 20. In țară : Vremea va fi
căiduioasă. cu cerul variabil, mai mult
senin. Izolat in zona de munte se pot
semnala averse de ploaie, vlntul va
sufla slab pină la moderat. Tempera
tura aerului va fi cuprinsă, în generai,
între 14 si 22 de grade, minimele nopții,
iar maximele diurne intre 27 și 36 de
grade. La București : Vremea va fi
călduroasă, cu cerul mai mult senin.
Vtntul va sufla în general slab. Tem
peraturile minime ale nopți! se vor
situa in jurul valorii de 20 de grade,
iar maximele diurne în jurul valorii
de 35 de grade.

PRIN SUSȚINUTA ACTIVITATE POLITICO-EDUCATIVĂRĂSPUNSURI CONCRETE, OPERATIVE LA CERINȚELE PRODUCȚIEI

Centenar Mihai Eminescu

20,05 Mindru cintec românesc. Muzică
populară
20,40 Film artistic. „Un om în "loden".
Producție a Casei de filme unu.
Cu: Victor Rebengluc. Ovldiu luliu
Moldovan.
Constantin
Dlplan,
George Constantin, Mircea Albulescu, Tănase Cazlmlr, Sanda Torni,
Draga Olteanu-Matei, Gheorghe
Visu. Andrei Finți. Scenariul : Haralamb Zincă, Nicolae Mărgineanu.
Regia : Nicolae Mărgineanu
22.00 Telejurnal
22,15 Romanță, bine te-am găsit I

cinema
• Secretul... armei secrete : LUCEA
FĂRUL (15 87 67)
— 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30, EXCELSIOR (65 49 45) —
9: 11; 53; 15; 17; 19, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Noiembrie, ultimul bal : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11; 13,13: 17: 19,
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,13; 13,30;
13,45: 18; 20, STUDIO (59 53 15) — 10;
12,13: 14,30: 17: 19.15
• Maria și Mirabels în Tranzistoria :
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19

• în cadrul pitoresc al pădurii Agafton, din apropierea municipiului
Botoșani, s-a deschis tabăra pentru
copii și pionieri Luceafărul". Pro
gramul taberei include o paletă bo
gată de activități cultural-educative
și recreative specifice vacanței de
vară din care nu vor lipsi excursiile
și drumețiile la obiectivele turisti
ce și economice din zonă, serile li
terare, Întrecerile sportive, con
cursurile gen „Cine știe cîșt.igă“ pe diverse teme. Chiar din
primele zile pionierii taberei au
vizitat complexul muzeistic „Mihai Eminescu" de la Ipotești.
unde au urmărit spectacolul-evocare
„Țară de glorii, țară de mărețe îm
pliniri". ® Aproape 1 300 de pio
nieri din mai multe zone ale tării
se află in aceste zile de vacanță în
Tabăra națională de la Bucșoaia —
Gura Humorului. Copiii sosiți aici
beneficiază de condiții optime de
instruire și recreare, programul de
activități incluzind o bogată paletă
de acțiuni cultural-educative, artis
tice, turistice și sportive. Pen
tru dezvoltarea bazei materiala
a taberei a fost construită și dată
in folosință o sală de sport și se
află în curs de execuție noi tere
nuri de sport și un ștrand olimpic.

cu putință. în afara fondului obiș
nuit de ciștiguri, se atribuie și ciștiguri suplimentare din fondul spe
cial al sistemului. De asemenea, în
Cadrul paletei largi și variate de
ciștiguri, alături de autoturisme și
importante sume de bani, se atri
buie și un mare număr de TELE
VIZOARE COLOR.

• Franțois Villon : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 13; 18,45
• Viața ca o poveste (filmul româ
nesc ieri sl azi) — 19, Alo, aterizează
străbunica — 13; 17 :
POPULAR
(33 15 17)
• O vară cu Mara : ARTA (21 31 86)
— 13: 17; 19
• Măria si marea — 17; 19, Aventu
rile veverițe! Miși — 9; 11; 13; 15 :
DOINA (16 35 38)
• Actrița : SCALA (1X 03 72) — 9; II;
13; 15: 17,13: 19,30
• Colonelul RedI : SALA MICA A
PALATULUI (13 73 72) — 16,45: 19,30
• Locuri ta inimă : UNION (13 49 04)
— 9: 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20
• Caz eu caz nu se potrivește : PA

nite, a arătat maistrul Ion Dorobanțu. secretarul comitetului de partid,
aici, pe șantierul centralei, s-au ma
nifestat mari neajunsuri, care nu au
fost generate întotdeauna doar de
așa-zisele „cauze obiective". Aces
tea au făcut ca termenul de punere
în funcțiune a primului grup ener
getic să fie amtnat cu aproape un an

lui de partid propuneri pentru
organizarea la nivelul fiecărui șan
tier a cursurilor de pregătire și re
ciclare profesională a cadrelor. Alte
preocupări au vizat analize și acțiuni
proprii ale consiliului de educație
poiitică și cultură socialistă pentru
reducerea consumului de mate
riale și energie electrică, con
troale privind ordinea și cură
țenia la locurile de muncă, efectuarea pontajului, gospodărirea
spațiilor de cazare și a căminelor de
nefamiliști. „Aspectele . concrete pe
care le desprindem din asemenea
sondaje și analize — sublinia mais
trul Dumitru Vlăduțu, membru al
consiliului — le dezbatem in grupe
le sindicale, le folosim in munca de
la om Ia om, in actualizarea propa

ÎN MUNICIPIUL TIRGU JIU
de zile. Treburile au început să
meargă mai bine în ultima vreme.
„Experiența — releva vorbitorul —
ne-a dovedit că în măsura în care
reușim să ne apropiem de oameni,
să-i cunoaștem, să-i stimulăm, pu
tem învinge și greutățile ivite. Aici
este rostul muncii politice. Fină nu
de mult, ne rezumam doar la întoc
mirea de planuri. Ia realizarea unor
acțiuni educative de «fațadă». Viața
ne-a obligat să punem capăt forma
lismului. Am început prin activita
tea consiliului de educație politică și
cultură socialistă, stabilind răspun
deri precise pentru fiecare membru
al său. Prin efectuarea unor con
troale sistematice am introdus ordi
ne in desfășurarea învățămtntului
politico-ideologic, in activitatea co
misiilor de propagandiști și agita
tori. în prezent, folosim mai bine
întregul evantai de forme ale muncii
politico-educative, care, fac front co
mun împotriva indisciplinei de orice
fel. Stimulind întrecerea intre for
mațiile de lucru, pe bază de crite
rii precise, am reușit să finalizăm și
să predăm mai devreme la montaj
gospodăria de cărbune, fundațiile
grupurilor 1 și 2, alte obiective".
Munca politică, in diversitatea for
melor sale, are eficiență reală in
măsura în care sesizează și abor
dează direct problemele cu care se
confruntă la un moment dat activi
tatea din șantier. Nu a fost greu,
spre pildă, de constatat că nivelul
de pregătire al personalului era des
tul de scăzut, că mulți muncitori,
alte cadre, nu au mai urmat un curs
de pregătire de la absolvirea școlilor
de calificare. Pornind de la această
realitate, consiliul a întocmit un stu
diu atent și a înaintat comitetu

gandei vizuale. Faptul că activitatea
antreprizei este dispersată impune
să sporim rolul educativ al șefilor
de echipă, totodată, să organizăm
mai frecvent consfătuiri, schimburi
de experiență cu caracter profesio
nal, dar și mai multe activități cul
turale și instructlv-educative, cores
punzător cerințelor spirituale ale
oamenilor muncii din construcții".
Preocupări similare se regăsesc șl
în activitatea consiliului de educație
politică și cultură socialistă de la
Întreprinderea-Antrepriză de Construcții-Montaj, unitate care reali
zează fondul principal de locuința
în municipiu și județ. în discuții,
Natalia Iordănescu, secretar adjunct
cu propaganda, Doru Răduică, secre
tarul comitetului U.T.C., alți mem
bri ai consiliului au arătat că în
acest an s-a diversificat și concre
tizat propaganda vizuală la nivelul
fiecărei brigăzi, s-au luat măsuri
pentru afișarea, cunoașterea și în
sușirea sarcinilor de plan, se desfă
șoară mai bine pregătirea profesio
nală a personalului. S-au realizat,
de asemenea, unele acțiuni de ge
neralizare a tehnologiilor înaintate
de lucru, a formelor superioare de
organizare a muncii pe șantiere. Dar
asemenea acțiuni — au apreciat vor
bitorii — sint sporadice și nu au
întotdeauna eficiența dorită. O in
vitație, așadar, la reflecție pentru o
nouă optică asupra modului de con
cepere și organizare a muncii poli
tico-educative. „Cu oamenii pe care
îi avem, spunea in acest sens tova
rășul Vasile Becheru, responsabilul
comisiei de propagandiști și agita
tori. zidim lucruri trainice pentru
generațiile de azi și de miine. în

anii care au trecut de la Congresul
al IX-lea al partidului, numai în
municipiul Tirgu Jiu am înălțat aproape 23 mii de apartamente, con
struind practic din temelii un nou
oraș. Nu trebuie să uităm insă că
uneori pe șantier fluctuația de per
sonal este mare iar pregătirea pro
fesională nu se ridică la toți la ni
velul complexității obiectivelor pa
care le execută. Consiliul de educa
ție politică și cultură socialistă tre
buie, de aceea, să întreprindă stu
dii șl analize care să dea răspuns
acestor probleme, să folosească toate
mijloacele educative pentru a in
fluența conștiința oamenilor. Se im
pune să explicăm bine cerințele pro
ducției, ale ordinii și disciplinei,
dar să demonstrăm convingător și
cum putem să îndeplinim aceste
cerințe".
Punerea în dezbatere de către birou!
Comitetului Municipal de Partid Tirgu
Jiu a modului în care consiliile de
educație politică și cultură socialistă
coordonează munca politică într-un
sector cu probleme atit de complexe
este fără îndoială o inițiativă bine
venită și ea a condus la concluzii
și învățăminte utile pentru factorii
educaționali din unitățile mai sus
amintite. O primă concluzie vizează
perfecționarea metodelor de lucru
ale acestor organisme, implicarea lor
mal responsabilă in viața de șan
tier. Problemele mari ale producției,
ale formării și educării oamenilor
muncii din construcții impun ca o
dată eu activizarea întregului evan
tai de forme ale muncii cu omul să
fie inițiate largi acțiuni menite să
contribuie la dezvoltarea gindirii
economice, la stimularea creației,
tehnico-științifice a maselor. Pentru
că, după cum s-a văzut, la acest
capitol participanțil la dezbateri nu
au avut prea multe de spus. Șantie
rul constituie de asemenea un te
ren propice pentru o activitate fer
tilă cu brigăzile științifice, pentru
propaganda prin conferințe, pentru
o intensă activitate cultural-recreativă. Organizate temeinic, beneficiind
de un sprijin mai susținut din par
tea Consiliului Municipal de Educa
ție Politică și Cultură Socialistă Tir
gu Jiu toate aceste acțiuni vor avea
o influență pozitivă asupra modu
lui de muncă și de viață al construc
torilor, asupra conștiinței lor, determinind angajarea lor și mai activă
în efortul pentru înfăptuirea obiec
tivelor majore ce le revin.

Dumitru PRUNA

corespondentul „Scinteii"

Climatul muncii creatoare
Vorbind în cadrul unui
simpozion, un profesor uni
versitar atrăgea atenția asupra unei atitudini care,
chiar dacă rar, mai poate
fi reperată la unele cadre
didactice. De multe ori, in
tr-un moment sau altul al
lecției, elevii pun întrebări
ingenioase, ridică o proble
mă legată de o noțiune pre
dată, ișl prezintă o nedume
rire, o curiozitate, propun
o soluție, vor să afle amă
nunte despre o informație
culeasă intimplător. Nu sint
puține asemenea situații,
„neprevăzutul" lor poate
declanșa discuții fertile,
mici dezbateri organizate
ad-hoc sau numai exerciții
didactice. $i cit de folosi
toare sint asemenea mo
mente intr-o oră de curs,
cind ele du la bază un te
mei științific, indiferent de
nivelul, elevat sau nu, al acestuia ! Căci, e un adevăr
pedagogic elementar, cu
riozitățile învățăceilor tre
buie lămurite cu atenție și
discernămint de profesor,
orice problemă, idee, aspect
neclar se cuvin privite cu
maximă seriozitate, cu re
ceptivitate și responsabili
tate.
Dar, din păcate, uneori se
Intimplă altfel. La un ast

fel de moment al lecției,
arăta profesorul citat, auzi
cu
stupefacție
replica
promptă a omului de la ca
tedră : „Stai jos ! Mai bine
scrie ce-ți dictez !“ Și ele
vul rămâne cuminte, „în
chis" in spațiul strict al ca
ietului de notițe, cu gustul
amar al insatisfacției. A
doua oară nu mai întreabă.
Ce fel de cumințenie e insă
aceasta — sau, invers, cu ce

vocație, un om eu conștiin
ță profesională va avea, fără
îndoială, reacția normală a
pedagogului. Va ști să iasă
din „încurcătură" recunoscind cu loialitate că trebuie
să mediteze la problema ri
dicată de elev, că se va in
forma și ii va aduce explica
ția satisfăcătoare in ora ur
mătoare. Nu e nici o „rușine"
in acest lucru, iar autorita
tea profesorului nu va fi în

„obrăznicie" greșește elevul
in asemenea împrejurare ?
Răspunsul se subînțelege.
La fel se subînțelege că la
virsta copilăriei multe în
trebări sint naive. Dar în
naivitatea lor se ascund, de
atitea ori, probleme serioa
se. Apoi, pe de altă parte,
orice profesor cu ceva ex
periență iți poate relata cel
puțin un caz în care cu
riozitatea unui elev, infor
mațiile receptate de el în
afara activității școlare, în
trebările generate de aces
tea l-au pus intr-o relativă
dificultate. Vn dascăl de

ntci un caz știrbită dacă va
ști si dovedească în toate
împrejurările receptivitate,
înțelegere, finețe. Brutalita
tea verbală, tonul precipitat
nu sint compatibile cu ținu
ta pedagogică. Un profesor
adevărat — cum sint ma
joritatea ! — știe să răs
pundă nedumeririlor și cu
riozităților tuturor elevilor,
să le vorbească adecvat tu
turor, pentru că intr-o cla
să nu există indivizi abstracți, cu reacții universa
le și universală putere de
înțelegere, ci individuali
tăți, personalități distincte.

CEA (71 30 85) — 9; 11; 13,13; 17; 19
• Jandarmul ți jandarmerițele : ME
LODIA (11 13 49) — 9; II; 13; 15,15;
17.30; 19,30, AURORA (35 04 66) — 9;
11; 13,13; 15,30; 17,45; 20; Ia grădină
— 21, MODERN (85 77 12) — la grădi
nă — 21
• Oricare fată iubește un băiat :
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19, LUMI
NA (14 74 16) — 9: II; 13: 15; 17; 19
• De la literatură ia film : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15
• Omul de pe bulevardul capucini
lor : DACIA (50 33 94) — 9: 11 ; 13; 15;
17; 19
• Bucuria lui Matveev : COTROCENI (81 68 88) — 15; 17,15; 19,30

• Duminica ta familie : VOLGA
(79 71 26) — 9: 11; 13: 15; 17; 19
• Cale liberă : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Iubire statornică : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18;
20.15

teatre
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de
pian : Race Aladar — 19: (sala Stu
dio) : Seară de sonate. Soliști : Ma

A ți le apropia reprezintă
cheia succesului pedagogic.
In altă ordine de idei, ce
satisfacție mai mare poate
avea un profesor decît să
observe că influența sa edu
cativă a creat la elevi do
rința de cunoaștere, că min
tea lor a devenit scormoni
toare, că au inceput să caute
singuri informații, că își pun
șl pun probleme? Cum să
răspunzi la toate acestea
dacă nu cu maximă recep
tivitate ? O întrebare adre
sată de un elev, chiar dacă
nu are legătură imediată cu
subiectul lecției, trebuie
să-și afle răspunsul potri
vit. in demersul didactic ni
mic nu poate cămine necla
rificat. Pentru a forma, apoi
pentru a cultiva spiritul de
inițiativă al copiilor, acela
care peste ani se poate
transforma, de exemplu, in
apetit pentru cercetarea ști
ințifică, e nevoie să știi, în
primul rind, să le asculți și
să le înțelegi nedumeririle,
să le satisfaci curiozitatea.
Numai așa poți îndrepta la
momentul potrivit o infor
mație sau un raționament
eronate, numai așa poți in
stitui un adevărat climat
al muncii creatoare.

Costin TUCHILA

nuela Erolu-Gaitz — violoncel, Steluța
Radu — pian — 17,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Neinsemnații — 18, (sala Grădina
Icoanei. II 95 44) : Cintec despre mine
însumi — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Stu
dio. 59 31 03) : La un pas de fericire
— 18.30
• Teatrul Mic (14 70 81, Ia rotonda
scriitorilor din Cișmlgiu) : Cintăm
România de azi (spectacol de sunet
și lumină) — 21
9 Ansamblul artistic „Rapsodia
română" <13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 13,30

i

Schimb de mesaje la nivel înalt
romăno-argentinian
BUENOS AIRES 7 (Agerpres). —
Din partea președintelui Republicii
Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei
Elena Ceaușescu au fost transmise
președintelui Națiunii Argentiniene,
Carlos Saul Menem, și doamnei
Zulema Yoma un salut prietenesc și
cele mai calde felicitări și urări de
sănătate și succes, iar poporului ar
gentinian prieten, prosperitate șl
pace.
Mulțumind, pentru felicitările și
urările adresate, președintele Carlos
Saul Menem a rugat ca, in numele
său și al doamnei Zulema Yoma, să
se transmită președintelui
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu, un călduros salut și cele
mai profunde sentimente de stimă
și prietenie, multă sănătate șl feri
cire personală, iar poporului român
prieten, urări de prosperitate.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul primirii de către președin

tele Carlos Saul Menem a tova
rășului Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, repre
zentant personal al președintelui Re
publicii Socialiste România la festi
vitățile prilejuite de instalarea ofi
cială in funcție a noului președinte
al Națiunii Argentiniene.
în cadrul convorbirilor au fost evocate, cu satisfacție, evoluția po
zitivă a legăturilor tradiționale de
prietenie și colaborare româno-argentiniene, aspirațiile comune de
pace, independență șl progres ale
popoarelor român și argentinian.
Au fost relevate, de asemenea, po
sibilitățile de extindere a colaboră
rii și conlucrării dintre cele două
țări pe plan Internațional, pentru
soluționarea marilor probleme cu
care se confruntă omenirea, în in
teresul popoarelor, al cauzei păcii și
dezarmării, destinderii și cooperării
In lume.

Sprijin masiv creării de zone
denuclearizate în nordul Europei
COPENHAGA 7 (Agerpres). —
Ideea creării de zone denucleari
zate în nordul Europei este sprijini
tă de 71 la sută dintre locuitorii
Danemarcei, atestă un sondaj de
opinie publicat la Copenhaga. în
alte țări ale nordului Europei, re
levă rezultatele sondajului, popu
lația exprimă un sprijin și mai mare
In favoarea unei asemenea zone.

Astfel. în Finlanda, în favoarea unei
zone denuclearizate s-au pronunțat
91 la sută dintre cei chestionați, în
Islanda — 86 la sută, în Norvegia
— 88 la sută, iar în Suedia — 85
la sută. Sondajul de opinie a mai
scos în evidență faptul că în țările
nordice nu se dorește sporirea
cheltuielilor militare.

In favoarea a noi măsuri de dezarmare
BONN 7 (Agerpres). — într-un
document privind securitatea în Eu
ropa In anul 2000, prezentat ziariști
lor de un grup de lucru al Parti
dului Social-Democrat din R.F. Ger
mania, se fac o serie de propuneri
privind o a treia și o a patra opțiune
zero în domeniile rachetelor cu rază
scurtă de acțiune, a altor rachete nu
cleare tactice, inclusiv a armelor de
pe teatrul de operațiuni, precum și
noi măsuri de dezarmare, pentru a se
ajunge la incapacitatea structurală de
a se declanșa un atac în Europa.
Grupul de lucru al P.S.D. consideră
că aceste propuneri ar trebui să fie

avute în vedere în elaborarea
așa-numitului „concept global" al
N.A.T.O. privind securitatea conti
nentului.
BONN 7 (Agerpres). — Proiectul
de buget al R.F. Germania aprobat
de guvernul vest-german pentru anul
următor este aspru criticat de parti
dele de opoziție și organizațiile de
mocratice și progresiste din .această
țară. Reprezentanții Partidului Co
munist German au caracterizat drept
inacceptabilă creșterea cheltuielilor
pentru apărare cu 1,7 miliarde mărci
în următorul an financiar.

„Împotriva armelor nucleare,
pentru pace pe Pămînt“
TOKIO T (Agerpres). — De circa
o săptămînă, în Japonia se desfă
șoară marșul intitulat „Ștafeta pă
cii". care — sub deviza „împotriva
armelor nucleare, pentru pace pe Păciipt" — cuprinde o serie de ac
țiuni ce antrenează participarea a
10 000 de persoane.
Purtînd o făclie aprinsă la fla
căra veșnică de la Hiroshima, un
simbolic memento al ororilor de acum 44 de ani, participanțil la marș

adresează cetățenilor din localități
le străbătute apelul de a acționa pe
lingă autoritățile locale să proclame
comunitățile respective zone fără
arme nucleare. în această situație se
află în prezent în întreaga Japonie
circa 1 300 de localități, unde trăiesc
73 de milioane de oameni, reprezentînd 60 la sută din totalul populației
tării.
Acțiunea se va încheia, peste două
săptămini.

„Omul, știința și societatea in pragul anului 2000"
ROMA 7 (Agerpres). — La Vene
ția s-au Încheiat lucrările simpozio
nului internațional cu tema „Omul,
Știința și societatea în pragul anului
2000". Participanții au examinat pro
bleme de ocrotirea mediului încon
jurător, combaterea analfabetismu
lui, perspectivele dezvoltării coope
rării Est-Vest și Nord-Sud. O aten
ție deosebită a fost acordată posibi

lităților pe care le deschide dezvol
tarea științei și tehnologiei pentru
îmbunătățirea condițiilor de viață a
întregii populații a planetei, preve
nirea agravării situației ecologice.
Oamenii de știință au relevat nece
sitatea unor acțiuni comune urgente
ale tuturor țărilor pentru ocrotirea
mediului înconjurător cu scopul evi
tării unei catastrofe ecologice.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Rezoluție a Consiliului de Securitate al O.N.U. • Situația
din Liban
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).
— într-o rezoluție adoptată cu 14 vo
turi pentru și o abținere (S.U.A.),
membrii Consiliului de Securitate al
O.N.U. au deplîns profund continua
rea deportărilor de civili palestinieni
din teritoriile ocupate de către Israel,
adresînd guvernului acestui stat ape
lul de a pune capăt unor asemenea
practici și de a permite revenirea,
imediată și sigură, a celor deportați.
Se cere respectarea dispozițiilor ce
lei de-a Vl-a Convenții de la Ge
neva asupra securității civililor în
vreme de război.

BEIRUT 7 (Agerpres). — Vineri
ș-a menținut încordarea în capitala
libaneză, fiind reluate tirurile de ar
tilerie între sectoarele de est și de
vest ale orașului. în aceeași zi a
fost redeschis totuși un nou punct
de trecere — al patrulea — între
cele două părți ale Beirutului.
Pe de altă parte, agenția KUNA
Informează că trimisul special al Co
mitetului tripartit pentru Liban,
Lakhdar Ibrahimi, secretar general
adjunct al Ligii Arabe, a continuat
contactele cu oficialitățile libaneze,
în cadrul eforturilor de soluționare
a crizei interne.

Decalajul dintre țările bogate și cele sărace
devine din ce în ce mai mare
subliniază directorul general pentru dezvoltare și cooperare
economică internațională al O.N.U.
GENEVA 7 (Agerpres). — Efor
turile Națiunilor Unite pentru a îm
bunătăți relațiile internaționale pot
eșua „dacă nu izbutim să facem
față necesităților țărilor în curs de
dezvoltare" — a declarat Antoine
Blanca, directorul general pentru
dezvoltare și cooperare economică
internațională al O.N.U.
în cadrul unei conferințe de pre
să, la sediul newyorkez al Națiuni
lor Unite. Blanca a arătat că pră
pastia care separă țările bogate de
cele sărace devine din ce în ce mai
mare, ceea ce reclamă abordarea si
tuației economice mondiale „ca o
problemă de securitate internaționa
lă". „Există o bombă cu efect întîrziat care poate exploda în orice
moment, ca urmare a injustiției so
ciale de care suferă multe din ță
rile în curs de dezvoltare".
în 1988 existau, în întreaga lume,
42 de țări calificate ca subdezvol
tate. din care 28 erau africane, față
de 19 state aflate în această situa
ție pe acest continent în 1987 — re
levă ultimul studiu al Consiliului
Economic și Social al O.N.U. —
ECOSOC.

Datoria externă și programele de
ajustare economică aplicate în ma
joritatea țărilor în curs de dezvol
tare provoacă un transfer net de
resurse din țările sărace către cele
bogate, „fără ca, pină in prezent, să
se întrevadă o schimbare și in sens
invers a acestei situații". Studiile
elaborate de U.N.C.T.Ă.D. (Confe
rința Națiunilor Unite pentru Comerț
și Dezvoltare), a spus în continua
re Antoine Blanca, arată că o re
ducere de 40—50 la sută a datoriei
externe a țărilor în curs de dezvol
tare ar produce in aceste state o
reacție pozitivă, care ar permite re
activarea creșterii lor economice.
Referindu-se la efectele datoriei
externe asupra procesului de dezvol
tare economică a lumii a treia, An
toine Blanca a precizat că ratele
ridicate ale dobînzilor și prețurile
scăzute la materiile prime constituie
factori foarte negativi pentru state
le în curs de dezvoltare, iar ajuto
rul internațional pentru dezvoltare,
care ar trebui să se materializeze
în contribuția de 0,7 la sută din pro
dusul intern brut — P.I.B. al sta
telor dezvoltate economic, nu se aplică în forma generalizată.

Reuniune consacrată reactivării economice

a țărilor din America Centrală
GENEVA 7 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările primei
Conferințe asupra planului de coope
rare economică pentru America Cen
trală (P.E.C.), ce urmează să fie co
ordonat de Programul Națiunilor
Unite pentru Dezvoltare, informea
ză agenția Efe. Planul, a cărui pu
nere în aplicare necesită 4,3 mi

liarde dolari, urmind să fie tradus
în viață în trei ani, vizează reac
tivarea economică a țărilor centroamericane bazată pe reorientarea șl
restructurare industrială, dezvolta
rea agricult 'i și acțiuni imediata
destinate soluționării problemei da
toriilor externe.

ÎN LUMEA CAPITALULUI

PLAGA ȘOMAJULUI SE EXTINDE
WASHINGTON 7 (Agerpres). —
Ministerul Muncii din Statele Uni
te relevă, in comunicatul lunar, o
înrăutățire a situației pe piața
muncii din această țară. Astfel,
nivelul șomajului în luna Iunie a
sporit, ajungind Ia 5,3 la sută
din totalul forței de muncă a țării.
Numărul total al celor lipsiți de
un loc de muncă a fost in luna
trecută de 6,6 milioane persoane.
Nivelul șomajului în rîndul băr
baților a atins 4,3 Ia sută, in rîn
dul femeilor — 4,9 la sută, iar
în rîndul tineretului — 15,6 la sută.
Totodată, în rîndul americanilor de
limbă spaniolă nivelul șomajului a
atins 8,1 la sută, iar in rîndul
populației de culoare — 11,9 la
sută.

BRUXELLES 7 (Agerpres). —
Rata medie a șomajului în țările
membre ale C.E.E. a fost în luna
mai de 9,3 Ia sută — se arată în
tr-un raport al „Eurostat" dat pu
blicității la Bruxelles.
Raportul, citat de agenția Efe,
subliniază că cea mai mare rată a
șomajului — 17,6 la sută — a fost
înregistrată în Spania. Potrivit ra
portului, numărul șomerilor în această țară a fost în luna mențio
nată de 2 580 400, dintre care
1 109 700 bărbați și 1 470 700 femei.
Pe locurile imediat următoare
s-au situat Irlanda, cu o rată a șo
majului de 17 la sută. Italia (10,7
Ia sută), Olanda (10,1 la sută) și
Franța (10 la sută).

Transferul de resurse financiare
— mijloc de spoliere a lumii a treia
în octuala situație deosebit de complexă și. gravă din economia mon
dială, devine tot mai acută și preocupantă problema datoriilor externe
ale țărilor în curs de dezvoltare, datorii care depășesc, în prezent,
1 200 miliarde de doiari. Țara noastră, in spiritul politicii sale externe
dinamice și constructive, acordă - așa cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la recenta Plenară a C.C, al P.C.R. —
o mare însemnătate problemelor economiei mondiale, desfășoară o am
plă activitate în vederea rezolvării lor de ansamblu, în interesul tuturor
popoarelor, al progresului general.
„România, se arată în Tezele pentru Congresul al XlV-lea al parti
dului, militează activ pentru instaurarea noii ordini economice interna
ționale și lichidarea marilor decalaje existente intre țările bogate și cele
sărace. Este necesară reglementarea problemei datoriilor externe, care
împovărează țările în curs de dezvoltare. Se impune o nouă politică fi
nanciară, care să excludă jefuirea și dominarea țărilor sărace de către
monopolurile imperialiste și marile bănci internaționale**.

In relațiile financiare internațio
nale persistă, de mai multă vreme,
o gravă anomalie : transferul in
vers sau negativ de resurse. Dacă
între 1979 și 1981 intrările anuale de
capitaluri in țările in curs de dez
voltare, sub formă de credite și in
vestiții directe, depășeau cu 40 mi
liarde de dolari ieșirile de fonduri,
pe calea plății dobinzilor și dividen
delor, în. 1982 transferul pozitiv de
resurse s-a diminuat brusc și in
proporții neobișnuite, iar in 1983 a
dispărut complet. De atunci statele
lumii a treia au pierdut in fiecare
an, datorită inversării transferului
de resurse, din pozitiv în negativ.
In medie, peste 20 miliarde de do
lari, ceea ce înseamnă circa unu la
sută din producția lor globală.
Fenomenul în cauză afectează un
mare număr de state în curs de
dezvoltare, insă cel mai greu lovite
sînt țările cu mari datorii externe.
Statele latino-americane, de exem
plu, au dat anul trecut cu 29 mili
arde de dolari mai mult decît au
primit de la creditorii lor. 1988 a
fost al șaptelea an consecutiv de
cind din America Latină se scurg
importante resurse financiare, care
altfel ar putea servi propriei dez
voltări economico-sociale. Potrivit
estimărilor C.E.P.A.L., transferul
cumulat de resurse al regiunii s-a
ridicat, intre 1981 și 1988, la circa
180 miliarde de dolari, sumă egală

cu 45 la sută din valoarea datoriei
externe a țărilor latino-americane
la sfîrșitul anului trecut (401 mi
liarde de dolari). Din pricina unei
asemenea anomalii, America Latină
a pierdut in perioada amintită echi
valentul a 24,5 la sută din producția
sa globală I
Politicile financiare și de credit
promovate după 1978 de țările capi
taliste dezvoltate au constituit prin
cipala cauză a schimbării de sens in
transferul de resurse. Astfel, în
timp ce scumpirea excesivă a cre
ditului la începutul actualului de
ceniu a sporit vertiginos ieșirile de
capitaluri din țările în curs de dez
voltare, contracția puternică a flu
xurilor financiare care se îndreptau
spre statele respective au redus se
ver intrările de resurse.
Referitor la primul factor, „Ra
portul asupra comerțului și dezvol
tării, 1988", elaborat de secretariatul
U.N.C.T.Ă.D., arată că, din cauza
scumpirii creditului internațional
cu 12 procente, între 1978 și 1982,
plățile în contul dobînzilor la dato
riile pe termen mediu și lung au
crescut, In perioada 1980—1982, cu 50
la sută în valoare nominală și cu 75
la sută în valoare reală. Incidențele
politicii spoliatoare de credit au
devenit extrem de grele : între 1979
și 1982, ponderea dobînzilor în veni
turile din exporturi ale statelor de
bitoare din lumea a treia s-a du

blat. In întreaga perioadă care s-a
scurs din actualul deceniu, țările in
curs de dezvoltare au plătit dobînzi
in valoare de 620 miliarde de dolari,
sumă ce acoperă peste patru cincimi
din datoria lor din 1981 !
Politica „banilor scumpi" a sporit
rapid creanțele băncilor particulare
față de țările in curs de dezvoltare :
trei sferturi din datoria lor din 1982
a fost acumulată in cei patru ani
precedenți. Deși creditele adiționale
au contribuit atît de mult la creș-

lul creditelor bancare acordate pe
plan internațional la începutul ani
lor ’80, ponderea țărilor in curs de
dezvoltare a scăzut, după 1985. la
circa 17 Ia sută, din care jumăta
te au
fost anul trecut îm
prumuturi „involuntâre", acordate
în cadrul operațiunilor de reeșalonare a datoriei, îndeosebi pentru
asigurarea plății dobinzilor.
Prin restrîngerea aporturilor fi
nanciare, concomitent cu menținerea
unor niveluri înalte ale dobînzilor,

• Cind țările sărace dau mai mult decît primesc din sta
tele bogate • Pierderi dramatice pentru țările Americii
Latine, echivaiente cu un sfert din producția lor anuală
între 1981 și 1988 • Criza datoriilor — sursă de sporire a
profiturilor pentru monopolurile bancare ® Propunerile
României, în consens cu cerințele progresului tuturor
popoarelor
terea datoriei, ele au reprezentat
mai puțin de jumătate din pierde
rile pricinuite de șocurile din afară.
Altfel spus, o mare parte din noile
angajamente financiare consimțite
de țările debitoare in perioada res
pectivă au servit la compensarea
daunelor produse de deteriorarea
climatului economic extern, șl nu la
creșterea producției și a capacității
lor de plată. Drept urmare, posibili
tățile statelor în cauză de a rambur
sa vechile credite au scăzut tot mai
mult, astfel incit unele dintre ele au
fost nevoite să suspende temporar
plățile, fapt care a declanșat, în au
gust 1982, ceea ce s-a numit criza
datoriilor.
Paralel cu amplificarea dificultăți
lor de plată, fluxurile de capitaluri
care se îndreptau spre țările debi
toare, în special acelea din surse
particulare, s-au contractat puter
nic. Potrivit „Studiului asupra eco
nomiei mondiale, 1988", elaborat de
O.N.U., de la 40 la sută din tota-

monopolurile bancare au reușit să
Inverseze fluxurile de capitaluri și
să primească din țările debitoare,
In contul dobînzilor și dividendelor,
mai mult decit dau sub formă de
împrumuturi șl credite. Volumul
transferului negativ s-a situat, după
1981, între 18,2 și 37,2 miliarde de
dolari pe an, noile condiții de credi
tare impuse de sectorul particular
fiind considerate, pe bună dreptate,
factorul determinant al schimbării
sensului curentelor de capitaluri în
ansamblu.
De pe urma crizei datoriilor, băn
cile nu pierd, așa cum susțin unele
cercuri legate de marele capital, ci
ciștigă. Un studiu al C.E.P.A.L. ara
tă, de exemplu, că, pentru multe
țări debitoare din America Latină,
comisioanele la împrumuturile acor
date, in 1982—1983, în vederea reeșalonării datoriilor au fost de 2—2,5
la sută, față de mal puțin de 1 la
sută înainte de declanșarea crizei.
Din cauza creșterii excesive a cos

„Centenarul Mihai Eminescu“
TIRANA 7 (Agerpres). — tn ca
drul
manifestărilor
consacrate
„Centenarului Mihai Eminescu",
Radioteleviziunea albaneză a difu
zat o emisiune dedicată marelui
poet național român. In interviul
acordat cu acest prilej, prof. Dhimiter Shuteri, președintele Comi
tetului albanez pentru înțelegere și
colaborare in Balcani, a amintit că
lucrări din prestigioasa operă a

poetului au fost traduse și în lim
ba albaneză de autori de reputa
ție, între care Ismail Radare, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor fi Ar
tiștilor din R.P.S. Albania.
Scriitori albanezi au evocat per
sonalitatea și opera lui Mihai Emi
nescu, iar cunoscuți artiști au re
citat versuri din lirica eminescia
nă traduse in limba albaneză.

încheierea lucrărilor Comitetului
Permanent al Conferinței Consultative
Politice Populare a R. P. Chineze
BEIJING 7 (Agerpres). — La
Beijing s-au încheiat lucrările reu
niunii Comitetului Permanent al
Conferinței Consultative Politice
Populare a R.P. Chineze (C.C.P.P.C.).
Luînd cuvîntul în ședința de închi
dere, Li Xiannian, președintele Co
mitetului Permanent al C.C.P.P.C., a

'agențiile de presă'
TRANSMIT:
LA BEIJING a avut loc o lntrevedere intre Jiang Zemin, secretar general al C.C. al P.C. Chinez, și Ghulam Nabi Azad, secretar general al Comitetului Naționai al Partidului Congresul Național Indian (I). Au fost examinate aspecte privind promovarea
relațiilor dintre cele două partide
și alte probleme de interes reciproc.

I
I
I

STATELE UNITE AU DISTRUS
I ULTIMA RACHETĂ BALISTICA
„PERSHING-1 A" din arsenalul lor.
Iceea ce consemnează lichidarea
integrală a unui tip de arme nucleare americane. Acțiunea a avut
declarat că C.C.P.P.C. este un front Iloc joi in cadrul măsurilor pentru
îndeplinirea tratatului sovietounit larg care și-a dovedit vigoarea
american privind lichidarea racheîn momente cruciale pentru soarta
Itelor nucleare cu rază medie de
și viitorul națiunii.
acțiune. La distrugerea rachetei a
Intr-o rezoluție adoptată au fost
fost prezent un grup de inspectori
aprobate hotăririle ultimei plenare
militari sovietici.
a C.C. al P.C.C. și s-a exprimat spri
jinul față de conducerea P.C. Chinez.
REPREZENTANȚII ANGOLEI,
1 CUBEI SI R.S.A. S-AU REUNIT
■ LA LUANDA în cadrul Comisiei
I comune pentru reglementarea siI tuației din Africa de sud-vest.
Participanții vor analiza aspecte
Iale aplicării acordului tripartit privind reglementarea situației și acordarea independentei Namibiei
Iîn baza Rezoluției 435 a Consiliumod stabil și coordonat — transmite
lui de Securitate al O.N.U. Reuniuagenția China Nouă.
nea a fost deschisă de ministrul
In document se arată că trebuie
de externe. Pedro Castro
depuse eforturi în continuare pentru I angolez
Van-Dunem. care a chemat partiîmbunătățirea democrației socialiste | cipanții să dea dovadă de voință
și a sistemului legal, precum și a sis
politică pentru soluționarea probletemului Adunării Naționale Populare. Imelor aflate pe ordinea de zi.
Populația este chemată să apere sta
bilitatea și unitatea țării.
EXTINDEREA COOPERĂRII ÎN
Sub conducerea P.C. Chinez — se
TRE SIRIA ȘI TUNISIA. La Turelevă în rezoluție — trebuie depuse I nis s-a încheiat un acord tunlsiatoate eforturile pentru depășirea di I no-sirian de cooperare comercială
ficultăților și pentru obținerea de
bilaterală. Acordul a fost semnat
noi succese în construcția socialistă. Ide primul-ministru tunisian, Hedi
Baccouche, și omologul său sirian,
Mahmoud al Zouabi, și prevede
I dezvoltarea cooperării în domeniile
comerțului, navigației, științei și
tehnologiei, informează agenția
China Nouă.
| CANDIDATURĂ.
Concentrarea

Rezoluție a sesiunii Comitetului Permanent
al Adunării Naționale Populare
BEIJING 7 (Agerpres). — în ca
drul sesiunii Comitetului Permanent
al Adunării Naționale Populare a
R.P. Chineze, ale cărei lucrări s-au
desfășurat la Beijing, a fost adoptată
o rezoluție în care sînt sprijinite
măsurile privind curmarea recentei
rebeliuni contrarevoluționare și se
cere Consiliului de Stat să-șl înde
plinească sarcina ameliorării situației
din economie, adîncirii reformei șl
întăririi politicii de deschidere spre
exterior, pentru continuarea promo
vării dezvoltării economice într-un

ATENA

Aprecierile Biroului Politic al C. C. al P. C. din Grecia

partidelor per^ru democrație din
I Chile (C.P.P.D.) — formată din 17
formațiuni politice de diferite
I orientări, de opoziție — a procla
mat candidatura la funcția de preATENA 7 (Agerpres). — Biroul
vern — se arată într-un document I ședințe al republicii a lui Patricio
Politic al C.C. al P.C. din Grecia
dat publicității — nu echivalează
Aylwin (democrat-creștin) In veapreciază că alcătuirea guvernului
însă cîtuși de puțin cu o guvernare
derea alegerilor generale prevăzude tranziție al premierului Tzannis
în comtm a grupării conservatoare Ite să aibă loc la 14 decembrie.
Tzannetakis constituie cea mai bună
reprezentate de partidul Noua De
soluție posibilă pentru însănătoșirea
mocrație și forțele de stingă șl nici
CONVORBIRI PRIVIND DIFE
vieții politice și ieșirea democratică
nu reprezintă un compromis în ceea
RENDUL
IRANIANO-IRAKIAN.
din criza guvernamentală. Sprijini
ce privește poziția și programul a- I Secretarul general al O.N.U., Javier
rea de către coaliția forțelor de
cestora din urmă — relatează agen
Perez de Cuellar, a conferit, la
ția B.T.A.
stingă șl progresiste a acestui guRoma, cu vicepremierul și mlnisItrul afacerilor externe al Irakului, Tariq Aziz, în cadrul eforturilor întreprinse in vederea aplicăIrii Rezoluției 598 a Consiliului de
Securitate privind reglementarea
negociată a diferendului iranianoIrakian. Marți, secretarul general al
I O.N.U. a avut convorbiri, la Geneva, cu ministrul de externe al
la cererea guvernului de la Managua
Iranului, Aii Akbar Velayati.
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres)
miterea în prealabil a unor misiuni I GREVĂ DE PROTEST ÎN NA— Intr-o scrisoare adresată pre
In Nicaragua și după consultări cu I MIBIA. O amplă grevă de proședintelui Adunării Generale a
guvernul acestei țări.
test a populației a avut loc joi in
O.N.U., secretarul general al Na
In numele guvernului nicaraguan,
nordul Namibiei. Greviștii — tițiunilor Unite, Javier Perez de
reprezentantul permanent al Repu
neri. cadre didactice și muncitori
Cuellar, anunță hotărirea privind
blicii Nicaragua la O.N.U. a expri
—
au cerut desființarea unităților
crearea. în conformitate cu cererea
speciale „Koevoet", cunoscute penmat satisfacția tn legătură cu hotăguvernului nicaraguan, a unei mi
tru cruzimea cu care înăbușeau
rîrea luată de secretarul general al
siuni de observatori ai O.N.U. pen
demonstrațiile populației și care au
O.N.U. și a confirmat acordul cu
tru controlul procesului electoral
fost incluse de autoritățile sud-afuncțiile și
activitatea
misiunii | fricane
din Nicaragua. Hotărirea. se arată
in unități ale poliției.
în scrisoare, a fost luată după tri
O.N.U. — relatează agenția T.A.S.S.
în legătură cu sprijinirea guvernului de tranziție de către
coaliția forțelor de stinga și progresiste

0 misiune de observatori ai O.N.U. va controla
procesul electoral din Nicaragua

I
I

Evoluții în criza politică din Irlanda
DUBLIN 7 (Agerpres). — Parla
mentul Republicii Irlanda a hotărît
prelungirea, cu șase zile, a mandatu
lui încredințat premierului desemnat,
Charles Haughey, în vederea formării
unui nou cabinet, după eșuarea pri

tului creditului internațional, ponde
rea profiturilor obținute de cele mai
mari bănci americane din operațiu
nile în străinătate, in totalul profi
turilor lor, a sporit brusc la începu
tul anilor ’80, ridieîndu-se la 60 la
sută, în comparație cu numai 22 la
sută cit era la mijlocul deceniului
trecut.
Sînt evoluții în baza cărora se apreciază că reducerea severă a flu
xurilor financiare spre țările debi
toare a fost determinată nu atit de
creșterea gradului de risc pentru
creditori, cit de transformarea da
toriilor externe într-o uriașă sursă
de profituri pentru bănci, care pot
obține mari ciștiguri fără să mai
„investească" ceva in lumea subdez
voltată. Căci atunci’ cind ritmul de
creștere a operațiunilor de credit
scade sub nivelul dobînzii, datoria
unei țări sporește, dobînzile plătite
depășesc noile intrări de capitaluri
și transferul net de resurse, din po
zitiv, devine negativ. In aceste con
diții, chiar dacă țara respectivă ob
ține importante excedente comer
ciale, angajamentele sale financiare
externe vor continua să crească, iar
tendința îndatorării ei perpetue se
va accentua.
Asemenea fenomene sînt cu atit
mai îngrijorătoare cu cit nu există
încă nici un indiciu că vor fi elimi
nate în curînd. Dimpotrivă, transfe
rul negativ de resurse f>e amplifică,
cu consecințe economice și sociale
tot mai grave pentru țările debitoa
re. Nu întimplător, după inversarea
sensului fluxurilor financiare, volu
mul investițiilor țărilor debitoare din
lumea a treia a scăzut continuu și
In proporții neobișnuit de mari (in
cazul țărilor cu cele mai mari dato
rii, ponderea lor în produsul intern
brut s-a redus de la 25.2 la sută, în
1980, la 15,3 la sută, în 1988). Scurge
rea de resurse din țările sărace spre
cele bogate s-a făcut în detrimentul
importurilor primului grup de sta
te, care și așa duc o lipsă acută de
bunuri necesare dezvoltării. Dobîn
zile și dividendele plătite anul tre
cut de Brazilia, de exemplu, au re
prezentat circa 50 la sută din valoa
rea exporturilor și 75 la sută din cea
a importurilor sale.
Politicile financiare și de credit
promovate de la o vreme de țările
capitaliste
dezvoltate
anihilează
astfel eforturile statelor tn curs de
dezvoltare de a ieși din actualul im
pas, reduc serios resursele materiale
și financiare necesare propriei dez
voltări, exacerbează povara dato

„GORIZONT". In Uniunea Sovletică a fost lansat satelitul ..Gorizont“, menit să asigure funcționarea sistemului de telecomunicații
prin Cosmos. Lansarea a fost efec| tuată cu ajutorul unei rachete purI tătoare de tip „Proton".
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melor sale încercări în acest sens. In
I
urma alegerilor generale de la 15 iu
nie, partidul său, Fianna Fail, a ob
ținut în forul legislativ doar 77 de I BILANȚ S.I.D.A. La 31 iunie }
1989, numărul cazurilor de S.I.D.A. |
locuri din totalul de 166, ceea ce pre
supune, practic, formarea unui gu I înregistrate in lume se ridica la
167
373, potrivit datelor comunica- i
vern de coaliție.
I te Organizației Mondiale a SănăI tății de un număr de 149 state. în I
Europa, la data menționată erau
I înregistrate 22 609 cazuri, pe pri- I
riei lor externe, contribuie la men
mul loc aflîndu-se Franța. în Sta- I
ținerea și chiar accentuarea subdez
tele Unite erau consemnați 112 839
voltării. După estimările ECOSOC,
de bolnavi. în rîndul țărilor la- <
in 1988 o mare parte din omenire a
tino-americane, pe primul loc se I
fost mai săracă decit cu zece ani in
situează Brazilia, cu 6 421 de ca- '
urmă, iar, potrivit aprecierilor
zuri declarate.
B.I.R.D., in unele țări In curs de
CEA DE-A CINCEA RUNDĂ A |
dezvoltare, cum sînt cele din Africa
subsahariană, efectele marasmului
DIALOGULUI DINTRE ȚĂRILE
economic prelungit sint mai puter | AFRICANE ȘI LATINO-AMERI- I
nice decît acelea pe care le-a avut | CANE va avea loc la Cairo, la 2 I
criza din anii ’30 asupra unor țări
și 3 august, informează agenția
industrializate. De asemenea, pro
iecții ale acelorași organisme specia I MENA. Vor participa experți e- I
lizate ale O.N.U. arată că, la sfîrși | conomici din statele respective. I
tul anilor ’80, populația țărilor in
precum și secretarul general al
curs de dezvoltare aflate în regres
Comisiei Economice a O.N.U. pen- I
economic va depăși un miliard.
tru Africa.
Cu alte cuvinte, actualul deceniu,
proclamat in cadrul O.N.U. drept
TOXICO-DEPEN- I
„deceniu al dezvoltării", va fi in . NUMĂRUL
DENȚILOR DIN SUEDIA ESTE IN |
realitate, pentru mai bine de o cin
cime din omenire, un „deceniu al 1 CONTINUA CREȘTERE, a anunțat
subdezvoltării", al sărăciei și mize Io organizație de specialitate din I
riei.
această țară. Dintre cei 15 000 de |
Pornind de la asemenea realități,
consumatori de droguri suedezi cuAdunarea Generală a O.N.U. a anoscuți, tinerii reprezintă o cotă I
doptat rezoluția cu privire la con
tot mai mare.
vocarea, în primăvara anului viitor,
a unei sesiuni speciale consacrate
problemelor economice. Decizia fo
rului mondial subliniază pregnant I
PRACTICI ILEGALE
I
realismul și oportunitatea demersu I
ALE UNOR COMPANII
î
rilor României, ale președintelui
NORD-AMERICANE
Nicolae Ceaușescu, care, de mai
Investigarea cauzelor care au dus I
multă vreme, se pronunță pentru
măsuri ferme de sprijinire a țărilor 1 la accidentul unui avion de pasain curs de dezvoltare, pentru crearea Igeri aparținind companiei „Surinam |
condițiilor necesare progresului lor
Airways", care s-a prăbușit la 7 iu- |
economic și social, prin realizarea,
nie, provocînd moartea a 173 de
la o conferință internațională în ca
persoane, a pus in evidență exis- I
drul O.N.U., a unor înțelegeri cores
tenta unor practici ilegale ale unor |
punzătoare intre statele bogate și
cele sărace. „Ținînd seama de agra
companii nord-americane din Flovarea și in 1988 a situației țărilor in
rida care contractează piloți și I
curs de dezvoltare, de creșterea da
avioane pentru țările tn curs de |
toriei lor externe, arăta tovarășul
dezvoltare.
Nicolae Ceaușescu, România se pro
Ziarul „Miami Herald* infor- I
nunță pentru o soluționare globală
mează, în acest sens, că 5 |
— în cadrul unei conferințe interna
ționale, sub egida Organizației Na
companii aeriene din Miami, care
țiunilor Unite — a problemelor
efectuează zboruri din acest oraș I
subdezvoltării, a realizării noii or
spre Venezuela, Republica Domi- |
dini economice mondiale".
nicană și Belize, sint in curs de
Largul ecou pe care l-au avut pe
cercetare pentru posibile încălcări I
plan internațional propunerile țării
ale normelor de securitate aeriană. |
noastre reflectă înalta apreciere de
In cazul accidentului amintit, deși
care se bucură politica externă pro
cercetările nu s-au încheiat, este I
movată de România socialistă, de
clar că au existat erori umane de I
președintele Nicolae Ceaușescu, po
litică orientată ferm spre înfăptuirea
pilotaj, virsta avansată a căpitanăzuinței tuturor popoarelor de a
nului fiind ilegală atit in Surinam, I
făuri o lume a dreptății și echității,
cit și in Statele Unite și Olanda, I
a progresului și păcii.
unde a început cursa, menționea| ză „Miami Herald".
Dr. Ioan BARI
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