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Inaugurind perioada cea mai rodnică din istoria
patriei, deschizind noi și ample perspective
procesului de edificare a noii orinduiri,
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acum 24 de ani și-a început lucrările
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CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,
EVENIMENT ISTORIC ÎN VIAȚA PARTIDULUI Șl A ȚĂRII
MARELE FORUM COMUNIST
Cel de-al IX-lea Congres al partidului a deschis o nouă epocă revoluționară în
activitatea partidului, în construcția socialistă în România. Privind retrospectiv la în
treaga activitate din acești ani, putem afirma cu îndreptățită mîndrie că a fost o epocă
de mari transformări și remarcabile realizări în toate domeniile, care au confirmat pe
deplin justețea concepției partidului nostru privind aplicarea legilor generale, a princi
piilor socialiste la realitățile și condițiile din România.

NICOLAE CEAUȘESCU
în istoria patriei, Congresul al IXlea al partidului, de acum 24 de ani,
va rămine înscris în păginile cele
mai luminoase drept MARELE FO
RUM COMUNIST deschizător de
epocă nouă. De 24 de ani, poporul
nostru străbate cel mai glorios timp
din întreaga sa existență, iar Româ
nia urcă pe înalte trepte de progres
multilateral, de civilizație socialistă.
Atunci, în vara anului 1965, Con
gresul al IX-lea, ce dădea expresie
voinței întregii națiuni, a ales in
funcția supremă de secretar general
al Partidului Comunist Român pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, eminen
tul revoluționar și înflăcăratul pa
triot ce întruchipa, în gindirea sa
novatoare, profund științifică, în for
ța acțiunii sale practice, năzuințele
cele mai înălțătoare, idealurile cele
mai arzătoare ale poporului român.
într-o perioadă scurtă dacă o ra
portăm la istoria milenară a patriei,
țara s-a schimbat din temelii. De
fapt, s-a schimbat în profunzime, in
mod radical, întregul curs al muncii
și vieții poporului nostru. Dacă anii
aceștia de mărețe înfăptuiri, fără
precedent în istoria noastră naționa
lă, au intrat în cronica milenară a
patriei și în conștiința poporului
drept „Epoca Nicolae Ceaușescu1*, acest adevăr cu rezonanțe puternice
și cu semnificații profunde are ca
bază trainică tabloul impresionant al
realizărilor ce nu pot fi desprinse
de numele, de gindirea și de acțiu
nea conducătorului partidului și sta
tului nostru. Tot așa cum cuteză
toarele obiective de perspectivă, pină
în anii 2000—2010 cuprinse în pro
iectul Programului-Directivă și Te
zele pentru Congresul al XIV-lea al
partidului — documente de impor
tanță fundamentală pentru prezentul
și viitorul patriei, ce vor fi dezbă
tute de întregul partid, de întreaga
națiune — nu pot fi desprinse de
geniala operă revoluționară, teoreti
că și practică a ilustrului conducă
tor legat prin toate fibrele gindirii
și acțiunii sale de poporul din rindul căruia s-a ridicat.
Recenta plenară a Comitetului
Central al partidului, pe baza voin
ței unanime a tuturor comuniștilor,
a întregului popor, a adoptat o hotărîre prin' care se propune ca la
Congresul al XIV-lea, in funcția su
premă de secretar general al parti
dului, să fie reales tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Această hotărire
istorică exprimă cu deosebire mîndria patriotică nețărmurită, ce vi
brează cu putere în conștiința între
gului popor, față de mărețele înfăp
tuiri socialiste obținute din 1965 și
pină în prezent, încrederea întregu
lui nostru popor în viabilitatea op
țiunii politice de viitor a partidului,
atașamentul limpede și deplin față
de înălțătoarele idealuri socialiste.
De la tribuna plenarei Comitetului
Central al partidului, în magistrala
cuvintare pe care a rostit-o, tova
rășul Nicelae Ceaușescu a făcut o
amplă și profundă analiză științifică
a drumului parcurs de poporul ro
mân, în glorioasa sa istorie, de la
primul stat centralizat al dacilor, de
acum 2060 de ani, și pină în zilele
noastre. în acest proces îndelungat,
caracterizat prin lupte grele împo
triva dominației străine, pentru pro
gres, libertate și independentă, duse

de masele populare, de întregul
popor, adevăratul făuritor al isto
riei, este proiectat locul deosebit de
important al actului de demnitate
patriotică de la 23 August 1944, de
la care se împlinesc în acest an
patru decenii și jumătate. Pentru
că acest măreț act eliberator a des
chis o eră nouă în istoria patriei
noastre. Numai pe această bază s-a
putut trece, acum 40 de ani, la con
strucția socialismului în România.
Procesul edificării unei noi orin
duiri sociale pe pămîntul patriei s-a
dovedit a fi deosebit de complex.
Poporul român, sub conducerea glo
riosului său partid comunist, trecea
să înfăptuiască o măreață operă po
litică, economică și socială. Pe acest
drum absolut nou in patria noastră
au fost întîmpinate și greutăți, s-au
săvîrșit și erori. Dar, așa cum a
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu,
partidul nostru comunist a tras con
cluziile necesare, îndeosebi după
Congresul al IX-lea și a adoptat toa
te’ măsurile pentru lichidarea cu
desăvirșire a acestor stări de lucruri.
In noile condiții, clasa muncitoare,
țărănimea, intelectualitatea. întregul
popor, sub conducerea partidului co
munist, muncind cu abnegație, cu
dăruire patriotică, au schimbat din
temelii înfățișarea țării, însăși harta
economică și socială a României.
In toți anit de după Congresul al
IX-lea, conducătorul partidului și
statului nostru a promovat cu fer
mitate și cutezanță o gindire nouă,
creatoare. Un nou stil de muncă, re
voluționar. O concepție înaintată,
profund revoluționară, științifică
despre întărirea și dezvoltarea pro
prietății socialiste — baza trainică
a conducerii științifice, planificate
a societății, unitare și atotcuprinză
toare ; a asigurării unei rate înalte
a acumulării, care să contribuie in
mod hotărîtor la dezvoltarea multi
laterală a forțelor de producție, la
creșterea venitului național, a avu
ției țării, a bunăstării întregului
popor ; a însăși edificării socialis-

Independenta, ideal suprem
al poporului român
în ansamblul politicii externe no
vatoare a țării noastre, elaborate și
promovate cu consecvență și strălu
cire de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în perioada de după istoricul Con
gres al IX-lea al partidului, o orien
tare fundamentală o constituie afir
marea dreptului la dezvoltare liberă
și independentă a tuturor națiunilor.
Luptător ferm, neobosit pentru îm
plinirea idealurilor de libertate și
progres ale poporului român, secreta
rul general al partidului, președinte
le Republicii, a acționat și acționează,
in același timp, cu nesecată energie
în sprijinul aspirațiilor de dezvolta
re liberă și suverană a tuturor po
poarelor.
Constituie un adevăr de lar
gă notorietate că in cei 24 de ani
trecuți de la alegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la cirma destine
lor partidului și țării, România so
cialistă s-a afirmat cu demnitate în
concertul popoarelor, în toate îm
prejurările, dobindind cu adevărat o
fizionomie proprie, a cărei trăsătură
distinctivă a fost și este apărarea
neclintită a dreptului sacru al po
porului român, al tuturor po
poarelor lumii, la suveranitate și in
dependență, pe deasupra oricăror al
tor considerente. Independența —
sublinia cu deosebită forță de sugestie
tovarășul Nicolae Ceaușescu —
nu este o problemă de zile mari,
ci o problemă de viață, de existență
a fiecărei națiuni. De aceea, reali
zarea și consolidarea ei rămîn per
manent un obiectiv ce trebuie să stea
in centrul activității tuturor statelor,
al luptei forțelor politice progresiste,
revoluționare de pretutindeni.
întreaga evoluție a vieții interna
ționale validează cu putere valoarea
acestei orientări prioritare, care și-a
găsit reflectarea în documentele
Congresului al IX-lea, ale celorlal
te congrese și conferințe naționale
ale partidului și care este puternic
subliniată în Tezele pentru viitorul
Congres al XIV-lea, în magistralele
cuvintări ale secretarului general
al partidului la Plenara C.C. al
P.C.R. din luna iunie a.c., la recenta
plenară a Consiliului Național al
Oamenilor Muncii.
Independența reprezintă — așa
cum din nou a subliniat cu claritate

In

secretarul general al partidului —
intr-adevăr, catalizatorul profundelor
transformări care au schimbat radical
configurația politică a lumii, păstrindu-și neștirbit caracterul de ce
rință legitimă, revoluționară, aflată
la ordinea zilei. Capătă astfel o lim
pede confirmare concepția de mare
valoare teoretică și practică a secre
tarului general al partidului potrivit
căreia națiunea, departe de a-și fi
epuizat rolul istoric, reprezintă pen
tru incă mult timp un puternic fac
tor mobilizator în lupta pentru pro
gresul general.
Izvorîtă dintr-o viziune unitară,
materialist-dialectică asupra lumii și
istoriei, această concepție, ca și ac
țiunile de politică externă pe care le
inspiră, se bucură de cea mai largă
apreciere tocmai fiindcă se află în
deplină concordanță cu procesele în
curs pe plan mondial, a căror tră
sătură caracteristică constă în pro
pulsarea mereu mai puternică și mai
clară a voinței popoarelor de a-și
decide de sine stătător soarta, a
dreptului lor sacru, imprescriptibil și
intangibil de a-și organiza viața economico-socială potrivit propriilor
dorințe, fără nici o ingerință din afa
ră, de a hotărî in mod liber asupra
formelor dezvoltării interne și a
urma in viața internațională o orien
tare corespunzătoare propriilor inte
rese. Istoria, desfășurările din diver
se zone ale lumii au arătat cu pri
sosință cît de mare este prețul neso
cotirii acestei cerințe, al încercărilor
de a impune din afară un mod sau
altul de dezvoltare ori organizare
socială șl politică. Asemenea proiec
te eșuează invariabil, tentativele de
transplantare a unor forme de orga
nizare social-politică pentru care nu
există condițiile necesare .provoacă
Inevitabil reacții de respingere care
iau forme din cele mai ascuțite, ge
nerează serioase primejdii pentru
pace.
Mersul evenimentelor pe arena
mondială atestă deopotrivă justețea
tezei fundamentate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu privind invincibi
litatea cauzei popoarelor ce se ri
dică la luptă pentru dobindirea și
apărarea dreptului la suveranita
te și independență. Pe drept cuvînt,
evoluțiile din diverse regiuni ale

globului arată elocvent că nu există
forță in
stare sâ stăvileaȘcă
lupta unui popor decis să nu dea
înapoi de la orice jertfe pentru
cîștigarea sau apărarea libertății sale
și care se bucură de sprijinul și so
lidaritatea celorlalte popoare.
Pornind de Ia adevărul că forma
cea mai fățișă și mai brutală de le
zare a independenței și suveranității
popoarelor o constituie recurgerea la
arme, intervențiile militare, Româ
nia, președintele ei s-au pronunțat
cu intransigență împotriva tuturor
intervențiilor militare, fie că era vor
ba de încercările cercurilor imperia
liste de înăbușire a luptei sau aspi
rațiilor de libertate și progres ale
popoarelor, fie că era vorba de for
țarea artificială a dezvoltării istori
ce, fără luarea în seamă a condiții
lor concrete existente. Cu aceeași
intransigență a condamnat România
socialistă în întreaga perioadă de la
-Congresul al IX-lea orice fel de in
gerințe sub forma presiunilor, condi
ționărilor ori sancțiunilor economice
sau de altă natură.
în virtutea convingerii întemeiata
pe realitățile lumii de azi, conducă
torul partidului și statului, țara
noastră au acționat și acționează cu
consecvență și energie in sprijinul
luptei pentru libertatea și indepen
dența popoarelor, considerînd aceas
ta drept o înaltă îndatorire revolu
ționară. Expresii din cele mai eloc
vente ale solidarității militante cu
cauza independenței și suveranității
popoarelor le-au constituit isto
ricele itinerare ale președintelui
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, in țări
din Asia. Africa. Orientul Mij
lociu și America Latină, pe toate con
tinentele, ca și numeroasele întilniri
avute Ia București cu conducători ai
statelor din, practic, toate țările an
gajate pe calea dezvoltării de sine stă
tătoare. Manifestările de înaltă stimă
și considerație cu care conducătorul
statului român a fost primit în cursul
vizitelor amintite reprezintă tot atîtea semnificative recunoașteri și aprecieri ale meritelor președintelui
României în sprijinirea luptei pentru
libertate și neatirnare, tot atitea do-

(Continuare în pag. a Vl-a)

telegrame adresate tovarășului nicolae ceaușescu

(Continuare în pag. a V-a)
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Un țel ne este mai presus de toate

Cu fruntea sus pășim, rostind deschis

și-o implinire-i de cinstit anume :

temeiul nostru de stăpîni în țară,

că omul este OM în libertate

purtînd în piept lumina unui vis,

și ni se știe demnitatea-n lume.

mereu vegheat în vatra milenară.

Nu-i literă doar scrisă pe hîrtie,

Suprema noastră vrere și trăire,

ci însuși adevăr al faptei vii
*
triumful largii zări de omenie

definitivul nostru legămînt,

sub cerul socialistei Românii.

și biruința păcii pe pămint I

e-a patriei statornică-nflorire

Corneliu ȘERBAN
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Oameni ai muncii de pe ogoare raportează
încheierea recoltării griului

și realizarea unor producții mari la hectar

• Județul Timiș - 8 214 kg la hectar
• Județul Galați - 8140 kg la hectar
• Județul Mehedinți - 8122 kg la hectar

• UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
ÎN PAGINA A V-A

MĂREȚE ÎMPLINIRI ÎN „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU**

INDUSTRIA SOCIALISTĂ

AGRICULTURA SOCIALISTĂ

— dinamică, modernă, eficientă și competitivă

- pe calea dezvoltării intensive, a producțiilor tot mai mari
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MĂREȚE ÎMPLINIRI REVOLUȚIONARE
AGRICULTURA SOCIALISTĂ
- pe calea dezvoltării intensive, a producțiilor tot mai mari
Viața, realitatea demonstrează cu putere superioritatea agriculturii socialiste, forța creatoare
a țărănimii noastre cooperatiste, a tuturor oamenilor muncii de la sate, adevărații realizatori
ai marilor succese din agricultură. Acum putem să afirmăm cu toată fermitatea că numai calea
socialistă a agriculturii, în forma proprietății de stat sau cooperatiste - care se completează în mod
armonios - poate asigura progresul neîntrerupt și rapid al agriculturii.
NICOLAE CEAUȘESCU

ViAȚA A CONFIRMAT
Dezvoltarea agriculturii - ramu
ră de bază a economiei țării —
se află permanent in centrul preo
cupărilor partidului nostru, aceas
ta constituind una din condițiile
hotăritoare aie progresului economico-social al țării. In anii care
au trecut de la cooperativizarea
agriculturii, pe baza politicii agra
re a partidului, s-a acționat pe
multiple planuri în vederea trans
formării agriculturii noastre într-o
agricultură socialistă intensivă, de
mare randament și eficiență eco
nomică. încheierea cooperativizării
agriculturii a deschis drumul intro
ducerii progresului tehnic in agri
cultură și al creșterii producției ve
getale și zootehnice, al ridicării ni
velului de trai al țărănimii. In evoluția agriculturii noastre se dis
ting in mod deosebit transformă
rile înnoitoare petrecute în peri
oada inaugurată de Congresul al
IX-lea al partidului, care a mar
cat o cotitură radicală în dezvol
tarea și modernizarea agriculturii,
cu urmări remarcabile în sporirea
producției vegetale și zootehnice,
în creșterea eficienței.
Investițiile din ce in ce mai
mari, alocate de la un cincinal la
altul, au permis dotarea agricultu
rii cu tractoare, mașini și utilaje
moderne, extinderea irigațiilor, a
desecărilor și lucrărilor de comba
tere a eroziunii solului, folosirea
unor cantități din ce în ce mai mari
de îngrășăminte chimice, generali
zarea în,producție a semințelor de
mare productivitate. Pe ogoarele
țării lucrează 165 000 tractoare,
65 436 combine pentru recoltarea
cerealelor, la care se adaugă o
gamă largă de alte mașini agrico
le care permit efectuarea lucrări
lor în termene scurte și de bună
calitate, ușurînd munca grea și is
tovitoare din acest sector. Supra
fața amenajată pentru irigații a
ajuns la 3 750 000 hectare, su
prafață de pe care, așa cum au
demonstrat rezultatele din ultimii
ani, se pot realiza in orice condi
ții climatice producții mari și sta
bile. Lor li se adaugă lucrările de
desecare efectuate pe 3,4 milioa
ne hectare, cele de combatere a
eroziunii solului care au cuprins aproape 2,5 milioane hectare, asigurînd creșterea fertilității pămintului și deci obținerea de recolte

mari pe aceste terenuri considera
te altădată slab productive,
în actualul cincinal, investiții
le acordate agriculturii sînt de 5
ori mai mari decît cele realizate
in perioada 1961-1965.
Față de 1945, producția agrico
lă a crescut de peste 10 ori, din
care de peste 6 ori după 1965.
Sporirea randamentelor la hectar
in ultimii ani prefigurează viitorul
agriculturii noastre. După cum se
știe, la Congresul al Xll-lea al
partidului s-a subliniat necesitatea
trecerii la înfăptuirea unei noi re
voluții agrare in România, secreta
rul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, fundamentînd
in mod științific obiectivele acestei
noi revoluții în agricultură, direc
țiile și modalitățile de acțiune în
vederea creșterii producției, pro
ductivității muncii, sporirii nivelului
tehnic și a eficienței economice.
Asistăm astăzi la materializarea acestor rezultate. In 1988 peste 250
de unități agricole au realizat recolte-record de peste 8 000 kg grîu
și orz la hectar și de peste 20 000
kg porumb știuleți Io hectar. In acest an s-a obținut cea mai mare
producție de orz - de peste 7 000
kg la hectar, în medie, pe țară. Re
zultate remarcabile se înregistrea
ză și la grîu. Se prelimină în acest an recolte mari de porumb,
plante tehnice, legume și fructe, o
creștere substanțială a producției
zootehnice, sute de unități agrico
le îndeplinind criteriile de acorda
re a înaltului titlu de „Erou al Noii
Revoluții Agrare".
Pe suportul creșterii producției agricole vegetale și zootehnice, al
întăririi și dezvoltării proprietății
obștești în agricultură au sporit
veniturile și bunăstarea țărănimii.
Este suficient să arătăm că în
decurs de 40 de ani la sate s-au
construit 1,5 milioane locuințe, iar
prin conturarea schemelor de sis
tematizare numeroase localități au
devenit sau urmează să devină
centre agroindustriale.
înfăptuirea noii revoluții agrare
va imprima in continuare o dez
voltare și mai puternică a agricul
turii, ramură de bază a economiei
naționale, la niveluri pe care le
întrezărim prin obiectivele cuprin
se in Programul-Directivă pentru
cincinalul următor și in perspectivă,
pînă în anii 2000-2010.

In acest an s-a obținut cea mai
mare producție de orz - de peste
7 000 kg la hectar, în medie, pe
țară. Pînă în prezent un număr
de 17 județe și sectorul agricol
Ilfov au încheiat recoltarea griu
lui, realizînd o producție medie
de peste 8000 kg la hectar
Vă amintiți 7 Iată, n-au trecut
nici măcar trei ani de cind tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România,
a semnat inaltul Decret privind
instituirea titlului de „Erou al Noii
Revoluții Agrare". N-au trecut nici
trei ani și deja sute și sute de
unități agricole, de stat și coope
ratiste, unități de cercetare și pro
ducție. stațiuni pentru mecaniza
rea agriculturii se mîndresc cu
mult rivnita distincție. Nu mai
este vorba — așa cum cu plasti
citate sublinia secretarul general
al partidului — despre o „floare"
care ar vesti perspectiva primă
verii agriculturii românești, ci
despre sute și sute de buchete
care afirmă și confirmă instalarea
deplină și definitivă a anotimpu
lui innoirilor în întreaga țară. Sînt
sute și sute de buchete în ultimii
ani, la care se adaugă altele, în acest an ; în 1989 la orz s-a obținut
o producție medie de peste 7 000 kg
la hectar; 14 județe au obținut pes
te 7 500 kg, numeroase unități agri
cole au realizat recolte de peste
8 000 kg, iar unele chiar 10 000—
11 000 kg orz la hectar. Pînă acum
foarte multe unități agricole au
raportat obținerea a 8 000 kg griu
la hectar.
Acestea sînt cifre care au meri
tul de a ne arăta exact ce s-a fă
cut și cit s-a făcut. Sînt cifre care,
cumulate, îndreptățesc aprecierea
că 1989 va fi anul cu cea mai mare
producție agricolă din întreaga

noastră istorie. Dar cifrele — deși
exacte, oricînd verificabile — nu
pot cuprinde totul, nu pot expli
ca totul. E adevărat : ele atestă
că s-a intimplat ceva șl cit s-a in
timplat, dar nu răspund niciodată
la intrebările cum a fost posibil
și de ce s-a intimplat așa și nu
altminteri. Altfel întrebat : ce se
află dincolo de aceste cifre, de aceste măsurători, de aceste cuan
tificări 7 Iar răspunsul — singur
și sigur —- acesta este :
Politica agrară a partidului nos
tru comunist și munca în colectiv.
Oare nu muncea țăranul român și
înainte 7 Ba muncea pînă ce peste
bătăturile din palme îi creșteau
alte bătături. Rezultatele acelor eforturi istovitoare 7 Cînd — în
anii deosebit de favorabili, pe pos
tata lui, cu vitele lui, cu familia
lui — reușea să scoată 1 500 kg de
griu la hectar se considera nu nu
mai norocos, cl de-a dreptul fe
ricit.
Niciodată — Intrebați-i pe mai
vîrstnicii lucrători ai pămîntului —
atit timp cit țăranul a călcat cu
tălpile-i desculțe pe nisipurile me
reu mișcătoare ale proprietății in
dividuale, recoltele n-au reușit
să-l scoată din sărăcie și nevoi. La
îndemnul și cu sprijinul partidu
lui comunist unirea păminturilor,
cooperativizarea, a fost primul pas
pe terenul devenit din ce in ce mai
ferm al performanțelor agricole.
Printr-o fericită coincidență, pe
24 iulie a.c. aniversăm două eve

Creșterea suprafeței
amenajate pentru irigații

Producția agricola
a României
a crescut_ _ _ _
de peste 110 ori

(hectare)

fată de 1945.

în anii construcției socialiste, pentru sporirea forței productive

'

a agriculturii s-au investit 660 miliarde lei,
din care 600 miliarde lei după 1965
nimente pe care timpul le-a vali
dat ca autentice pietre de hotar
pentru istoria noastră nouă : îm
plinirea a 24 de ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului și a
40 de ani de la înființarea prime
lor cooperative agricole de pro
ducție.
Constituirea marii proprietăți so
cialiste și alegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu în suprema

pămîntului. Explicația 7 Dragostea
noastră de pămint este un feno
men nu numai fundamental, nu
numai ancestral, ci și social, iar
în societate — fapt confirmat ști
ințific — întregul este totdeauna
mai mare decît suma părților.
Marea proprietate socialistă, de
stat și cooperatistă ne-a permis să
vedem și să acționăm altfel în apă
rarea și în lucrarea pămîntului.

Jirlău, de la Frunzaru — Teleor
man, de la Feiurd, Tochești, Valea
Caldă, Așchileu, Mociu, Bobîlna
(Cluj), de la Valea Ierului (Bi
hor), de incinta Dunăre — Șiret
etc., etc. — astăzi tot atîtea gră
dini roditoare. N-a fost ușor să
smulgem pămînturile din zodia
paparudelor și să le conectăm la
algebra recoltelor programate pe
calculator. Pentru că nu-i deloc

PUTEREA MUNCII UNITE
funcție de secretar general al
partidului au fost, sînt și vor rămine date constitutive ale noii
conștiințe a pămîntului românesc,
ale valorii Iui nepieritoare și ale
forței lui în necontenita bătălie
pentru o viață mai bună pentru
toți, a implicat întreaga suflare în
politica profund patriotică și comu
nistă, in cadrul unor dimensiuni
niciodată intilnite in istoria de iu
bire față de glia strămoșească.
Totdeauna, noi. românii, ne-am
iubit pămintul, așa cum ne-am
iubit istoria, pentru că, intr-un anume fel, istoria pămîntului nos
tru este istoria pîinii noastre. Dar
niciodată nu l-am iubit ca pină
acum, niciodată n-am avut atît de
acut ca pînă azi conștiința lui, a

Altfel, adică în mod revoluționar.
Iar revoluția, cu atit mai mult re
voluția agrară și tehnico-științifică — se știe — nu se poate face
decît cu revoluționari, cu oameni
competenți și devotați trup și su
flet cauzei socialiste. Sigur că n-a
fost ușor. N-a fost ușor să desecăm, defrișăm, destufizăm, desțe
lenim, să introducem în circuitul
agricol noi și noi suprafețe. Să Ie
stopăm degradarea și să evităm
poluarea. Amintiți-vă de fostele
bălți ale Brăilei și Ialomiței, de
fostele nisipuri zburătoare din zona
Sadova — Corabia, de Valea Carasu, de lucrările de la Cetate —
Galicea Mare, de la Sculeni — Țuțoră — Gorban, de la Făurei —

ușor să pleci de la 230 000 ha ame
najate pentru irigații în 1965 și să
ajungi în 1989 la 3 750 000 hectare 1
Ori, în aceeași perioadă, să efec
tuezi lucrări de combatere a ero
ziunii solului pe 2 490 000 ha 1 Care
proprietar „particular" — nici mă
car marii latifundiari, nicidecum
oropsitul țăran „individual" — și-ar
fi putut permite astfel de investi
ții 7 Ori altele, cum ar fi să spo
rească cu multe zeci de mii nu
mărul tractoarelor sau cel al com
binelor 1 Ori să înființeze șl,
bineînțeles, să le finanțeze ca
să activeze — exclusiv pentru
uzul agriculturii — 28 de Institute
de cercetare, 94 stațiuni de cerce
tare și 6 institute de Invățămînt

superior. (Aici fie zis : față de
1965, numărul de specialiști cu stu
dii superioare și medii din agri
cultură a crescut de 3 ori). Ar fi
putut agricultura românească baza
tă pe proprietatea particulară asu
pra pămîntului să viseze măcar la
asemenea performanțe 7 Răspunsul
este implacabil : niciodată ! Și nu
numai pentru că eforturile finan
ciare ar fi depășit cu mult posi
bilitățile oricui. Mai există o cau
ză, deloc de neglijat : neîncre
derea ! Mentalitatea după care în
România trebuia practicată doar o
agricultură extensivă. Opinia după
care, indiferent cit și cum l-ai
lucra, pămîntul nu poate da mai
mult.
Este meritul istoric al deceniilor
de după Congresul al IX-lea al
partidului, îndeosebi al ultimilor
ani, că a pus și a ridicat la rang
de politică de stat problema lucră
rii intensive a pămîntului. Nici
asta nu s-a realizat ușor. Barierele
psihologice sînt uneori la fel de
greu de depășit ca și cele pecu
niare. încrederea — mai ales cul
tivarea ei — în forțele proprii nu
este nici ea ușor de dobîndit. Nu-i
vorba nicidecum de o încredere
hazardată, cu ochii Ia cer, ci de
o încredere bazată pe marile posi
bilități ale agriculturii socialiste,
pe competență, pe muncă, discipli
nă și pasiune revoluționară. Cit
de bine a sesizat și a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu șl
această stare de spirit : „Cînd am
discutat să obținem 10 mii de ki

lograme de porumb la hectar,
mulfi se uitau și ziceau : astea sînt
cerințe abstracte. Cind am vorbit
de 20 000 de kilograme la hectar,
chiar cei de la Institutul Agrono
mic ți de la Academia Agricolă
erau neîncrezători. Acum avem și
10 și 20 de mii, începem să vorbim
de 30 de mii de kilograme de po
rumb la hectar, ți acum oamenii
au încredere că se poate realiza
această producție. Cînd s-a vorbit
de 8 000 de kilograme de griu la
hectar, mulfi erau neîncrezători.
Acum avem 8 000 și vom ajunge
să avem pe marea majoritate a
suprafețelor 8 000 kg la hectar ți
ne gindim să ajungem la 10 000 kg
la hectar".
„Vom ajunge ?“. încă și încă o
dată spiritul vizionar, bazat pe
competență și luciditate revoluțio
nară remarcabile, s-a adeverit.
„Vom ajunge ?“. Iată, am și ajunși
Dovadă 7 Urmăriți rubricile ziaru
lui nostru in care nu o unitate
sau două dintr-un județ, cl multe
unități din multe județe raportea
ză obținerea unor producții-record.
Numai așa poate fi explicat fap
tul că producția agricolă a crescut
de peste 10 ori, față de 1945, din
care de 6 ori după 1965. Iată ce
înseamnă marea proprietate socia
listă asupra pămîntului. Iată care
sînt — probate și consolidate în
timp — virtuțile agriculturii inten
sive, ale agriculturii socialiste.

Mircea BUNEA
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ÎN „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU"
INDUSTRIA SOCIALISTĂ
— dinamică, modernă, eficientă și competitivă
Politica de industrializare promovată cu consecventă de partid s-a dovedit factorul hotărîtor
al creșterii și stabilității economiei, al folosirii raționale a potențialului nostru material și uman,
al ridicării gradului de civilizație al întregii societăți, al întăririi independenței naționale și
dezvoltării schimburilor externe și cooperării cu alte state.
NICOLAE CEAUȘESCU

Uno din nenumăratele imagini profund semnificative pentru permanentul dialog de lucru al tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, împreună cu tovarășa ELENA CEAUȘESCU, purtat cu oamenii muncii de pe
țării, care a stimulat și stimulează puternic inițiativa creatoare a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei

CRESIEII SPECTACULOASE INTR-O PERIOADĂ
ISTORICĂ SCURTĂ

peste

Realitatea de la care s-a pornit
Cităm din „Enciclopedia României" - o
lucrare apărută in anul 1939 - citeva
date sugestive cu privire la situația eco
nomiei țârii dinaintea izbucnirii celui
de-al doilea război mondial :
• România ocupă astăzi locul al Vl-lea
Intre țările producătoare de petrol. Acest
loc a fost insă plătit cu sleirea prea
timpurie a rezervelor noastre petrolifere ;

• Proporția atit de redusă în care noi
suplinim astăzi, prin propria noastră pro
ducție, consumul de mașini și instalații
industriale ne arată gradul redus de in
dustrializare a țării, in sectorul industriei

mijloacelor de producție. Exportul nu este
menționat la această grupă de mărfuri,
fiind aproape inexistent ;

• In ultimele două decenii au fost
construite 2 000 de întreprinderi, o mare
parte amplasate in cele peste 180 plat
forme industriale noi ;
• Practic, 95 la sută din mașinile, uti
lajele, echipamentele și instalațiile nece
sare dotării și modernizării economiei sint
asigurate din producția internă ;

CREȘTEREA
PRODUCTIVITĂȚII
MUNCII
ÎN INDUSTRIE

• In anul 1988, produsele cu grad su
perior de prelucrare — mașini, utilaje și
mijloace de transport, produse chimice și
mărfuri industriale de larg consum — au
reprezentat circa 63 la sută din volumul
total al exportului țării, față de 36,2 la
sută in anul 1965 ;

• Ritmuri de dezvoltare superioare me
diei pe economie se înregistrează în ra
murile de vîrf, promotoare ale progresu
lui. Astfel, in perioada 1965-1987, față
de o creștere de 7 ori a producției in
dustriale in ansamblu, producția industriei

electrotehnice a sporit de 18 ori, a indus
triei constructoare de mașini de 13 ori și
a industriei chimice de 11 ori ;

1

5,4 ori

• Circa 90 la sută din fondurile fixe
productive din industrie au fost realizate
după cel de-al IX-lea Congres al parti
dului ;

1945

1965

• Se înfăptuiește consecvent politica
de amplasare rațională a forțelor de pro
ducție pe teritoriul țării, pentru a asigura
condiții egale de muncă, de împlinire
profesională pentru toți fiii patriei. în
acest scop, județele care au moștenit o
dezvoltare economică mai slabă au be
neficiat de un volum sporit de investiții,
îndeosebi pentru dezvoltarea industriei. In
anul 1988, bunăoară, creșterea produc
ției industriale a fost cuprinsă între 8 și
17,6 la sută în județele Gorj, Giurgiu,
Călărași și Vîlcea, asigurîndu-se astfel
apropierea treptată a nivelului de dez
voltare economico-socială a județelor ;
O In industrie și în celelalte ramuri
neagricole lucrează astăzi circa 72 la
sută din populația ocupată, față de nu
mai 43,5 la sută în anul 1965.

Luminoase și insuîlețitoare perspective
• Potrivit proiectului Programului-Directivă al Congresului al XlV-lea al parti
dului, producția-marfâ industrială va
spori in cincinalul viitor cu 30-35 la sută,
într-un ritm mediu anual de 5,5-6 la
sută ;

• Valoarea producției-marfă industriale
va ajunge in 1995 la 2 225-2 310 miliar
de lei;
• Obiectivul principal în domeniul in
dustriei il constituie dezvoltarea intensivă,
organizarea superioară și modernizarea
proceselor de fabricație, ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produselor,
■■
,

ln ultimii ani. în industrie au avut loc prefaceri structurale, concomitent cu
intensificarea preocupărilor pentru ridicarea pregătirii profesionale a oamenilor
muncii și a nivelului tehnic și calitativ al producției. Acționînd pentru înfăptuirea
consecventă a programului de perfecționare a organizării și modernizare a proce
selor de producție, pentru aplicarea promptă a rezultatelor cercetării științifice
atit in acest cincinal, cit și in cel viitor, se asigură condițiile pentru dezvoltarea
intensivă a industriei românești, in pas cu exigențele progresului tehnic in lume.

Calitate, numai produse de cea mai bună calitate
• In ramurile prelucrătoare ale In
dustriei produsele noi și modernizate in
troduse in fabricație in primii trei ani
ai cincinalului au deținut o pondere de
48,4 la sută din totalul producției-marfă
realizate in 1988 ;

Trainice împliniri ale prezentului
• Față de anul 1945, producția indus
trială a țării a sporit de 135 ori, din care
de peste 120 de ori după cel de-al
IX-lea Congres al partidului;

151 or*
1990

• Noi n-am dispus de capitaluri, nici
n-am controlat pe cel străin, care a venit
năvalnic. Legături strinse cu piața mate
riilor prime, a mașinilor și mai ales a cre
ditului, noi, românii, in afara oricăror tra
diții industriale, nu le-am avut de ase
meni. Le-au avut în schimb străinii, care
au venit să pună în valoare bogățiile
țării.
Tristă și săracă moștenire, pe care anii
crînceni ai războiului au împuținat-o și
mai mult...

aproape

cuprinsul

DEZVOLTAREA INTENSIVĂ ÎNFĂPTUIRI $1 EXIGENTE ALE ETAPEI ACTUALE

CREȘTEREA
PRODUCȚIEI
INDUSTRIALE

Una din cele mai remarcabile înfăptuiri ale EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU
o constituie industria noastră socialistă, creată printr-un impresionant efort de
investiții, de muncă și creație al întregului popor, intr-o perioadă istorică scurtă.
Dezvoltarea și modernizarea industriei in anii socialismului, îndeosebi după cel
de-al IX-lea Congres al partidului, a devenit o opțiune fundamentală de politică
economică, materializată cu strălucire, armonios și eficient la scara întregii țări.
Iată, înfățișate sintetic și expresiv, realitatea de la care s-a pornit in dez
voltarea industriei, trainicele împliniri ale prezentului și luminoasele perspective
de viitor.

intreg

25 ori

1990

• Au fost înfăptuite sau sînt In curs
de realizare obiective de mare amploa
re, ce presupun un înalt nivel tehnic și
tehnologic al industriei î Canalul Du
năre - Marea Neagră, metroul bucureștean, Centralo Nuclearo-Electrică de
la Cernavodă ;

• Pentru performanțele lor remarca
bile,
numeroase
produse românești
sînt medaliate cu aur Io tîrguri și expo
ziții internaționale. Intre acestea se nu
mără autotractoare, autoturisme, ma-

șini-unelte, produse ale industriei
mice ;

chi

• Sistemele de asigurare a calității
capătă o extindere tot mai mare în uni
tățile industriale, îndeosebi în ramurile de
vîrf. Această metodă modernă și eficientă
de organizare și conducere a producției
contribuie la afirmarea deplină pe plan
mondial a produselor românești de inaltâ
tehnicitate ;

• In cincinalul viitor vor fi asimilate
în fabricație noi tipuri de mașini, uti
laje și instalații tehnologice, bazate pe
un grad avansat de tipizare a compo
nentelor, cu parametri constructivi și
funcționali la nivelul realizărilor de virf
pe plan mondial.

Productivitate inaltă, rentabilitate superioară
• In perioada 1965-1988 productivita
tea muncii pe o persoană in întreprin
derile industriale a crescut de peste
3,6 ori ;
• Cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă se reduc în acest cincinal
cu 104,5 lei ; un rol important revine
valorificării gîndirii tehnice naționale,
aplicării unor tehnologii și procedee de
lucru moderne, care valorifică superior
munca socială. Numai în anul 1988,
bunăoară, au fost aplicate în producție
23 381 invenții și inovații, cu o eficiență
economică de 12,6 miliarde lei ;
• In acest cincinal, peste 90 la sută
din sporul producției-marfă industriale
se asigură pe seama sporirii productivi
tății muncii ;
• O sarcină primordială a actualei
etape este creșterea rentabilității econo

mice. Sporirea acesteia se va realiza
numai prin reducerea costurilor și reali
zarea de produse cu grad superior de
prelucrare. Cheltuielile totale la 1 000 lei
producție-marfâ in industria republicană
vor fi, în 1995, cu 140 lei mai mici decit în 1990, economisindu-se intr-un sin
gur an *311—323 miliarde lei;
• Corespunzător obiectivului funda
mental al celui de-al nouălea cincinal,
una din sarcinile de bază o constituie
folosirea deplină, cu eficiență maximă, a
capacităților productive, creșterea sub
stanțială a producției și venitului național
pe unitatea de fonduri fixe ;
• Pe seama creșterii productivității
muncii sociale urmează să se realizeze
circa 90 la sută din sporul venitului na
țional pe întregul cincinal 1991-1995. în
industria
republicană, productivitatea
muncii calculată pe baza producției-mar
fă va fi, in 1995, de 565—585 mii lei pe
persoană.

Resursele materiale- superior valorificate

• Va continua neabătut înfăptuirea
politicii de repartizare echilibrată a for
țelor de producție pe teritoriul țării. In
anul 1995 in fiecare județ se va realiza
un volum de activitate economică de cel
puțin 100 mii lei pe locuitor, în 23 de
județe depășindu-se valoarea de 150 mii
lei pe locuitor ;

• In totalul producției industriale a țării
a crescut semnificativ ponderea ramurilor
de vîrf, care valorifică superior resur
sele materiale șl umane. Astfel, ponde
rea industriei electrotehnice a crescut de
la numai 0,9 la sută în anul 1950 și 2,9
la sută în 1965, la 4 la sută în prezent;
in intervalul 1965-1987, valoarea pro
ducției in industria de mecanică fină și
optică a crescut de aproape 50 ori;

pament energetic nuclear este de peste
7 ori mai mare decît în cazul echipa
mentului energetic clasic ;

Față de anul 1990, producția indus
trială a țârii se va dubla pinâ in anii
2000-2005 și va deține și în viitor rolul
determinant în asigurarea dezvoltării economico-sociale a țării.

• Au fost asimilate în fabricație
produse de înaltă tehnicitate, ce reali
zează o valoare foarte ridicată pe tona
de material consumat. Astfel, valoarea
pe o tonă de metal utilizat pentru echi-

• Se vor elabora - prin metode fi
zice, chimice și de bioinginerie - mate
riale noi, cu proprietăți superioare metalurgice, polimeri, substanțe chimice
pure și ultrapure, materiale ceramice și
compozite.

creșterea prioritară a ramurilor de inaltă
tehnicitate ;

• Consumul energetic pe unitatea de
venit național urmează să scadă in anul
1995 cu circa 20 la sută față de anul
1990 ; vor fi reduse cu circa 20 la sută
consumurile de metale feroase, aluminiu
și cupru ;
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PRIN PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ ȘI TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA AL PARTIDULUI,

NOI SI CUTEZĂTOARE ORIZONTURI DEZVOLTĂRII SOCIALISTE MULTILATERALE A PATRIEI
- ... ..........................................................................................................................

'

DEMOCRAȚIA DE PARTID
PROGRESUL SUSȚINUT AL ECONOMIEI componentă inseparabilă
LA TEMELIA BUNĂSTĂRII ÎNTREGULUI POPOR
Printr-o coincidentă cu anume semnificații, la începutul acestei luni,
cînd au fost date publicității documentele pregătitoare ale Congresului
al XIV-lea al partidului, presa a făcut cunoscut Decretul Consiliului de
Stat privind devansarea cu o lună a acțiunii de majorare a retribuțiilor,
aceasta incheindu-se la 1 iulie, față de 1 august cum se stabilise initial.
S-a dovedit astfel, o dată în plus, ceea ce înseși documentele respective
subliniază, anume că omul cu nevoile sale, creșterea calității vieții între
gului popor constituie preocuparea centrală, permanentă a partidului și
statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal.
In legătură cu suportul material al recentelor majorări de retribuții,
cu semnificațiile economice și sociale ale acestor măsuri, am solicitat
opiniile unor specialiști în domeniu, opinii pe care Ie prezentăm în rîndurile ce urmează.
Conf. univ. dr. Gheorghe Răboacă,
de la Academia de Studii SocialPolitice de pe lîngă C.C. al P.C.R. :
Edificarea socialismului în România
a creat cadrul necesar pentru asigu
rarea unității dintre latura econo
mică și latura socială ale acestui
proces, pentru subordonarea produc
ției, a întregii creații umane satisfa
cerii tot mai bune a trebuințelor
materiale și spirituale ale întregului
popor. îndeosebi, după Congresul al
IX-lea, politica partidului și statului
nostru a fost concepută astfel incît
să asigure, pe baza creșterii econo
mice, ridicarea continuă a nivelului
de trai al populației, al tuturor
claselor și categoriilor sociale.
„Trebuie să subliniem întotdeauna
cu tărie — menționa tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară
a C.C. al P.C.R. — faptul că ridi
carea nivelului personal de viață,
bunăstarea fiecărui cetățean al pa
triei noastre nu se pot realiza decit
o dată cu dezvoltarea generală a
forțelor de producție și a nivelului
de dezvoltare a patriei, cu bună
starea întregului popor, a întregii
națiuni".
Intr-adevăr, practica social-economică, rezultatele de pînă acum do
vedesc că dezvoltarea și moderniza
rea forțelor de producție reprezintă
condiția determinantă a progresului
rapid și multilateral al țării, a per
fecționării relațiilor economice și
sociale, premisa fundamentală pentru
făurirea unui înalt potențial mate
rial, care să asigure cantitatea, sor
timentul și calitatea de bunuri și
servicii necesare dezvoltării econo
mice și, totodată, satisfacerii multi
laterale a nevoilor populației. Toc
mai în condițiile dezvoltării econo
mico-sociale echilibrate a tuturor
județelor țării, a fost posibilă nu
numai acoperirea superioară a ce
rințelor de consum ale populației,
dar și înfăptuirea unui vast program
de construcții de locuințe, de siste
matizare și modernizare a localită
ților, de extindere a bazei materiale
a ocrotirii sănătății, invățămîntului,
culturii, turismului Ș.a. — ca. laturi
ale unui tot unitar, exprimat prin
ceea ce nuțnim in limbajul, curent
„calitatea Vieftiî".
• Una din laturile importante ale politicii sociale de ridicare
a calității vieții o constituie crește
rea ' veniturilor populației. Cum s-a
reflectat această orientare în siste
mul de repartiție din țara noastră ?
Nicolae Mitrofan, director in Mi
nisterul Muncii : In anii ce au ur
mat Congresului al IX-lea al parti
dului a fost elaborată o politică
științifică, originală privind sistemul
de repartiție, avind ca punct de por
nire gindirea realistă, profund uma
nistă a secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 1
prin aplicarea creatoare la condi
țiile specifice ale țării noastre a
cerințelor generale ale socialismului
științific, a legilor economice obiec
tive care acționează în orînduirea
noastră. Astfel, sistemul nostru de
repartiție însumează in prezent o
serie de principii de referință, pre
cum : de la fiecare după capa
citatea sa. fiecăruia după munca de
pusă ; retribuție egală la muncă
egală ; garantarea locului de muncă ;
excluderea posibilității de a obține
venituri fără muncă ; neplafonarea
venitului ; sporirea ponderii părții
variabile a retribuției in comparație
cu retribuirea tarifară ș.a.
Principiile enunțate sint, în fapt,
opțiuni politice. Ele nu ar putea
deveni aplicabile în afara proprie
tății socialiste, care asigură egalita
tea oamenilor muncii față de mij
loacele de producție. Această egali
tate nu trebuie însă confundată cu
egalitarismul, cu nivelarea în siste
mul de repartiție. In societatea noas
tră, pentru actualul stadiu de dez
voltare, este incă necesară diferen
țierea retribuțiilor in funcție de ca
lificarea oamenilor, importanta eco
nomico-socială a muncii, cantitatea
și calitatea rezultatelor muncii depu
se. De altfel, prin modul de eșalo
nare. prin proporțiile de creștere a
veniturilor, majorările de retribuții
în actualul cincinal au urmat tocmai
o asemenea direcție. Bunăoară, mai
întii au fost majorate retribuțiile,
mai mici (in prima etapă — retri
buțiile de pînă la 2 000 lei ; în a doua
etapă — retribuțiile de pînă la 2 250
lei lunar), iar in cadrul fiecărei etape s-a acordat prioritate oameni
lor muncii care lucrează in ramurile
economice de bază — industriile
minieră, petrolieră, energetică etc.
Octavian Partenie, director ad
junct în Comitetul de Stat al Plani
ficării : Actualele majorări de retri
buție, ca de altfel toate majorările
care au avut loc in anii socialismu
lui. nu pot fi desprinse de creșterea
economică generală. Acordarea in
sine de retribuții mărite se poate
face în orice moment, dar pentru ca
asemenea majorări să nu fie for
male. să nu se rezume la simpla în
mulțire a banilor de pe piață sint
necesare cel puțin două condiții : a)
mai intii, asigurarea fondurilor ne
cesare din care să se acorde noile
retribuții mărite și b) asigurarea
mărfurilor și serviciilor care să co
respundă surplusului de masă mone
tară (intrucît retribuțiile mărite se
acordă pentru ca oamenii să-și poa
tă satisface mai bine cerințele de
trai cu banii primiți în plus). Or,
ambele condiții se pot îndeplini nu
mai prin dezvoltarea forțelor de
producție, prin progresul multilate
ral al țării. Iată de ce in concepția
partidului nostru creșterea econo
mică nu constituie un scop în sine,
ci premisa esențială pentru sporirea
produsului social, a venitului națio
nal — singura sursă de majorare a
retribuțiilor.
• In ce măsură rata inaltă a acu
mulării asigură creșterea veniturilor
oamenilor ?
Octavian Partenie : Venitul națio-

nai se folosește, după cum se știe, in
două moduri : o parte pentru con
sum, alta pentru acumulare, pentru
investiții, în vederea reproducției
lărgite. Secretarul general al parti
dului nostru a explicat foarte plas
tic, pe înțeles, esența opțiunii pen
tru o rată înaltă a acumulării : „Se
poate afirma cu deplin temei că
hotăritor pentru viitorul unui popor
nu este nivelul consumului inalt al
totalității venitului național, ci ni
velul acumulării, alocării unei părți
insemnate a venitului național pen
tru dezvoltarea economico-socială a
țării. A consuma totul sau aproape
totul înseamnă a condamna țara la
înapoiere, la pierderea independen
ței și suveranității, afectînd, astfel,
însuși viitorul țării, al poporului".
Viața a confirmat din plin juste
țea acestei orientări, urmărită con
secvent în anii ce au urmat Con
gresului al IX-lea al partidului. Pe
baza calculelor rezultă că, dacă în
perioada de după 1965 nu s-ar fi
mers pe Calea unei rate înalte a acumulării, în medie de o treime din
venitul național, ci de numai 20 la
sută, atunci venitul național pe lo
cuitor ar fi fost la sfirșitul actualu
lui cincinal de numai 20 mii lei și nu
de peste 45 mii lei, cit se arată in
proiectul Programului-Directivă. Aceasta ar fi condus la un nivel de
trai cu cel puțin 25—30 la sută mai
redus decît cel actual. Practic,
România ar fi atins actualul nivel
de dezvoltare economico-socială abia
peste cîteva decenii, oricum după
anul 2000.
Pentru viitorul cincinal și, în continuare, pînă în anul 2000, documentele pregătitoare ale Congresului al
XIV-lea prevăd menținerea unei
rate înalte a acumulării, de 28—30
la sută din venitul național, fără de
care nu se pot asigura resursele necesare atît pentru dezvoltarea economiei, cit și
. .pentru ridicarea în
continuare a nivelului de trai al po
porului. Această opțiune economică,
cu un pronunțat caracter politic și
social — in fapt continuarea mode
lului românesc de dezvoltare, printr-un nivel ridicat al acumulării —
demonstrează caracterul profund ști
ințific al politicii partidului nostru,
elaborată și înfăptuită cu aportul de
cisiv al tovarășului Nicolae Ceaușescu,
politică ce aplică legitățile generale
ale socialismului la condițiile și rea
litățile specifice ale țării noastre și
care este singura în măsură să per
mită dezvoltarea accelerată, liberă și
independentă a României, apropierea
ei în termen cît mai scurt de nive
lul țărilor dezvoltate, înfăptuirea
deplină a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și inaintarea fer
mă a patriei spre comunism.

Gheorghe Răboacă : Relevînd ro
lul hotăritor al acumulării în pro
cesul dezvoltării, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a demonstrat, in
același timp, importanta deosebită a
eficientei economice. De altfel, așa
cum arată experiența practică, acu
mularea. ca orice factor extensiv,
include posibilități limitate de creș
tere economică ; în schimb, factorii
intensivi, eficiența economică includ
și oferă posibilități nelimitate de
creștere economică și de ridicare a
nivelului de trai material și spiritual
al oamenilor. Tocmai de aceea, fără
a micșora importanta acumulării,
partidul nostru a pus un accent din
ce în ce mai mare pe intensificarea
laturilor eficienței, pe creșterea eco
nomică intensivă.
• Continuarea in viitorul cincinal
a dezvoltării de tip intensiv a eco
nomiei — așa cum se prevede in pro
iectul Programului-Directivă — va
influența sistemul de repartiție ?
Gheorghe Răboacă : Dacă creșterea
economică extensivă conduce la spo
rirea in genere a produselor rezul
tate proporțional cu factorii primari
de producție (fonduri fixe, obiecte
ale muncii, forță de muncă), in
schimb, creșterea economică inten
sivă se caracterizează prin sporireh
mult mai accentuată a rezultatelor
producției in comparație cu factorii
primari de producție. Așadar, creș
terea economică intensivă presupu
ne — la un nivel dat al resurselor
materiale și umane ale societății —
un plus de muncă complexă, de
înalt nivel tehnic și calitativ. Este
nevoie deci de oameni ai muncii
mereu mai bine pregătiți, stăpini ai
celor mai moderne cunoștințe teh
nice și științifice. Ceea ce conduce
la creșterea ponderii specialiștilor
cu categorii înalte de retribuție ori
încadrați pe clase superioare de re
tribuție, deci cu venituri tot mai
mari.
în cadrul raportului dintre nivelul
dezvoltării economice și mărimea
retribuțiilor, acestea nu au doar un
rol pasiv, de simple rezultante ale
procesului de acumulare și dezvol
tare. La rîndul lor, retribuțiile, pre
cum și celelalte venituri din muncă
au o influentă stimulatorie. directă
in creșterea interesului fiecărui om
față de rezultatele muncii, pentru
creșterea cantitativă și perfecționarea
calitativă a produselor obținute,
pentru dezvoltarea continuă a pro
prietății socialiste.
Nicolae Niță, director-adjunct în
Ministerul Muncii : Asemenea con
siderații nu sint simple aprecieri
teoretice, ci realități cu profunde
implicații practice. Astfel, în condi
țiile dezvoltării de tip intensiv, mai
mult decît pinâ acum, este necesar
ca fiecare om al muncii, fiecare co
lectiv să înțeleagă și să acționeze
astfel incit prin rezultatele muncii
depuse să contribuie la creșterea
mai rapidă a productivității muncii
decît a veniturilor. Dacă nu se pro
cedează astfel se poate ajunge la
majorarea costurilor de producție și
implicit a prețurilor, deci la redu
cerea puterii de cumpărare a oa
menilor.
• Mai concret, care sint conclu-

ziile de ordin practic care decurg
din această cerință a mecanismului
economic privind creșterea mai ra
pidă a productivității muncii decit
a veniturilor ?
Nicolae Niță : Să recurgem mai
întii la cîteva date de sinteză, ca
racteristice pentru perioada ce a ur
mat Congresului al IX-lea al parti
dului : în anii 1966—1987 producti
vitatea muncii pe o persoană în
întreprinderile industriale a crescut
de 3,6 ori, corespunzător unui ritm
mediu anual de 5,9 la sută, în vre
me ce retribuția medie netă a per
sonalului muncitor a sporit de 2,8
ori, într-un ritm mediu anual de 4,8
la sută. Această regulă, a devansă
rii ritmului de creștere a retribu
țiilor de către ritmul de creștere a
productivității muncii a fost riguros
respectată și în cadrul majorărilor
de retribuții din actualul cincinal :
productivitatea muncii sporește în
perioada 1986—1990 cu 36,4—36,9 la
sută, iar retribuția medie reală sporește cu 10,7 la sută.
Pentru perioada 1991—1995 această
devansare se menține, așa cum re
zultă din proiectul Programului-Di
rectivă al Congresului al XIV-lea :
productivitatea muncii va spori cu
25—30 la sută, iar retribuția medie
reală va crește cu 5—8 la sută.
Dacă asemenea corelații nu se res
pectă, se poate ajunge Ia dezechili
bre, la situația de inflație, așa cum
se petrec lucrurile într-o serie de
țări, inclusiv. în unele țări socialiste,
unde mecanismul economic a fost
„scăpat din mîriă", cu repercusiuni
negative serioase asupra nivelului de
trai al maselor.
Gheorghe Răboacă : Revenind la
majorările de retribuții de care a
beneficiat întregul personal munci
tor din țara noastră în actualul cin
cinal, trebuie spus că noile retri
buții tarifare mărite sînt numai
punctul de plecare în stabilirea ve
niturilor cuvenite fiecărui om al
muncii. La determinarea venituri
lor efectiv încasate se iau în calcul,
pe lîngă timpul lucrat, gradul de
îndeplinire a normelor și sarci
nilor de muncă, a indicatori
lor de plan, precum și contri
buția personală adusă la realiza
rea acestor sarcini. Deci actualele
majorări de retribuții tarifare tre
buie înțelese nu ca un drept care
se cuvine automat, ci ca premisă
de creștere a veniturilor, care de
vine realitate numai prin rezulta
tele muncii fiecăruia și a colectivului
din care face parte. Aceasta înseam
nă că este în interesul fiecărui om
al muncii ca, la locul său de pro
ducție, să acționeze ferm pentru
ridicarea în proporții cît mai mari
a productivității muncii, a calității și
competitivității produselor, prin apli
carea neabătută a programelor de
modernizare, prin buna organizare
a producției și a muncii, prin per
fecționarea pregătirii profesionale,
prin măsuri de prevenire a risipei
de orice fel, asigurindu-se pe această cale atit suportul material al
actualelor majorări de retribuții, cit
șl resursele creșterii în continuare
a veniturilor din muncă.

Mihai IONESCU

a democrației muncitorești revoluționare

Ce poate fi mai tonifiant decît hotărîrilor, asumarea răspunderii
confirmarea viabilității unei idei pentru îndeplinirea întocmai a aces
ori a unui drum ? Se cuprind in tora, afirmarea unei uriașe capaci
astfel de momente cardinale, de tăți de organizare, care să unească
bilanț, și bucuria omenească a reu energiile poporului, să le direcțioșitei, și satisfacția la fel de ome neze spre un scop unic, și nu in
nească de încununare meritată a ultimul rînd organizarea unui rigu
efortului pe o cale căreia numai ros control al înfăptuirii obiective
examenul sever al
adevărului lor propuse au dat, evident, auten
vieții îi putea conferi valida ticitate acestei adevărate școli poli
rea deplină. Afirma cu puter tico-organizatorice. Exemplul oferit
nic și îndreptățit temei tovarășul în această privință de către orga
NICOLAE CEAUȘESCU, în cuvîn- nele și organizațiile de partid a
tarea la Plenara C.C. al P.C.R. din aflat, cum era și de așteptat, căi
27—28 iunie a.c. : „în ce privește „de transfer" în sistemul închegat,
activitatea de partid, după Congre unic in felul său. al mecanismului
sul al IX-Iea am adoptat măsuri de democratic din societatea noastră.
perfecționare a activității partidu Premisele favorabile au fost nume
lui, a organizațiilor și organelor roase. In primul rind răspunderile
sale, de dezvoltare a democrației cu care sînt învestiți cei mai me
interne de partid — ca o parte a rituoși membri de partid care acti
democrației muncitorești-revoluțio vează în diferite organisme demo
nare, de manifestare puternică a cratice — de Ia adunarea reprezen
spiritului critic și autocritic, ca o tanților oamenilor muncii la consi
cerință vitală pentru îndeplinirea liile de conducere, birourile execu
în bune condiții a rolului conducă- tive, desfășurarea activității în con
for al partidului în toate domeniiie ducerea unor organizații de masă și
de activitate".
obștești etc.
Cînd un reprezentant în consiliul
De aproape un sfert de secol societatea românească a ales calea oamenilor muncii dintr-o uzină își
unei largi și consecvente dezvoltări spune ferm și competent punctul
democratice. Punînd la temelie teza de vedere privind problemele orga
științifică a construirii socialismului nizării și modernizării producției și
cu poporul și pentru popor, s-a mi a muncii ; cînd un cooperator afir
litat cu tenacitate pentru întărirea mă, în consiliul de conducere al
și amplificarea formelor de antre unității, spiritul combativ pentru
nare a energiilor poporului, a spi mai buna folosire a forțelor umane,
ritului său înnoitor la actul condu pledînd pentru introducerea tehno
cerii tuturor sectoarelor de activi logiilor moderne aflate în arsenalul
tate, la înfăptuirea operei complexe noii revoluții agrare ; cind în or
de edificare a socialismului și co ganismele de conducere ale organi
munismului pe pămîntul României. zațiilor de masă și obștești se argu
Argumente în această ordine de idei mentează necesitatea unei mai te
le aflăm în realitatea imediată, în meinice organizări a muncii, se ac
practica socială de edificare a noii ționează pentru întărirea ordinii, a
orînduiri. Suma acestor adevăruri disciplinei, pentru respectarea întoc
se află cuprinsă cu strălucire în mai a legilor țării etc., comuniștii
opera teoretică și practică a secre implicați în aceste demersuri de
tarului general al partidului, în perfecționare aduc cu ei uriașa ex
Tezele pentru cel de-al XIV-lea periență cîștigată in și de orga
Congres.
nele și organizațiile de partid. Evi
Să ne întoarcem insă la relația dent că, în asemenea condiții, in
democrație internă de partid — de multe astfel de împrejurări con
muncitorească-revoluțio- fruntarea de opinii, exprimarea
mocrație
nară, a căror intercondiționare a tranșantă a punctelor de vedere,
fost din nou subliniată la recenta critica și autocritica se fac în spirit
Plenară a C.C. al P.C.R. de către partinic, ca în dezbaterile dintr-o
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este o adunare de partid.
relație de interdependență dialecti
Din acest punct de vedere, de o
că. Iar unul dintre acești doi ter mare semnificație politică sînt în
meni — democrația internă de demnurile conținute în cuvîntarea
partid — reprezintă. în climatul no tovarășului Nicolae Ceaușescu la
vator înrădăcinat după Congresul al recenta Plenară a C.C. al P.C.R. :
IX-lea, suportul trainic al perfec de a face astfel incit activitatea fie
ționării continue a democrației cărui organism de stat și democra
Expe- tic să se desfășoare în spiritul de
muncitorești-revoluționare.
riența ultimilor 24 de ani a confir- mocrației muncitorești, acționînd în
mat pe deplin această realitate. , totdeauna pentru perfecționarea în
Dar, pînă aici, partidul însuși a tregii activități, pentru înlăturarea a
străbătut un lung drum de înnoire tot ceea ce nu mai corespunde, pen
și perfecționare. In congresele și tru promovarea noului, în toate do
conferințele sale naționale și pînă meniile.
Sînt idei-ax, pe care le regăsim
la fiecare organizație de bază de
partid s-a statuat practica dezbaterii în Tezele pentru cel de-al XIV-lea
deschise a tuturor problemelor vie Congres al Partidului Comunist Ro
ții societății românești, a probleme mân.
lor partidului. Promovarea la toate
Sînt idei care îndeamnă la reflec
verigile structurii de partid a schim ție și acțiune pentru continua dez
bului fertil de opinii, a criticii și voltare a democrației în societatea
autocriticii, adoptarea în colectiv a românească. Proiectul Programului-

Directivă pentru marele forum al
comuniștilor din noiembrie deschi
de orizonturi largi, cutezătoare pa
triei noastre socialiste. Dar obiecti
vele strategiei dezvoltării sint gindite de oameni, se înfăptuiesc cu
oamenii, pentru binele oamenilor.
Ele cer continua desăvîrșire a for
melor de captare și antrenare a po
tențialului uman, capabil să trans
pună la scara realității sociale aspi
rația, cutezanța încorporate, calcu
late științific în liniile directoare
ale celui ae-al 9-lea cincinal, în
orientările de perspectivă pînă în
anul 2000 și dincolo de acesta. Iată
tot atitea argumente care cer, în
mod determinant, continua perfec
ționare a formelor de organizare și
conducere în raport cu dezvoltarea
forțelor de producție, a relațiilor
sociale, cu noile cuceriri ale științei
și cunoașterii umane, in general,
în conceptul de democrație, pro
movat cu consecvență de secreta
rul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, se au cu precă
dere in vedere perfecționarea și îm
bunătățirea activității de conducere
și planificare, creșterea răspunderii
organelor și organizațiilor de partid,
a organismelor de stat, creșterea
răspunderii individuale și colective
în administrarea proprietății socia
liste, înfăptuirea întocmai a progra
melor de dezvoltare economicosociale, respectarea cu rigoare a
legilor țării. Aceste perfecționări
ale sistemului nostru democratic
sint cu atît mai necesare cu cit, în
evoluția ei, așa cum subliniază
secretarul general al partidului,
societatea românească nu va renunța la „dezvoltarea sa pe baza unor
principii clare, socialiste — de pro
prietate, de muncă, de retribuție.
Cu cit dezvoltarea generală a for
țelor de producție, a științei, a cul
turii, a celorlalte sectoare se va
extinde, cu atît apare necesitatea
unor organisme democratice de
conducere unitară a întregii activi
tăți economico-sociale".
Dialectica relației democrație in
ternă de partid — democrație muncitorească-revoluționară este, desi
gur, deosebit de complexă și gene
ratoare de concluzii de maximă în
semnătate teoretică și practică. Dez
baterile din organizațiile de partid,
care, la această oră. au pe masa
de lucru documentele pentru cel
de-al XIV-lea Congres, vor evi
denția bogata experiență acumu
lată șl in acest domeniu, vor pro
pune noi perfecționări. Este un im
perativ cerut de continua dezvol
tare economico-socială. Este con
diția firească a progresului neabătut
pe calea socialistă a patriei, cea
mai dreaptă orinduire în care îm
plinirea personalității umane, reali
zarea aspirațiilor fundamentale de
existență demnă, de libertate și ci
vilizație sint posibile numai in cli
matul larg, autentic al democrației
muncitorești-revoluționare, a cărei
componentă inseparabilă este dempcrația de partid.

Redacția : Cum puteți ilustra
această afirmație ?
Florea Strugari : In acest an am
realizat un salt important față de
anul trecut în privința randamentu
lui de utilizare a oțelului — care a
crescut cu 1,11 la sută, și a randa
mentului de utilizare a semifabrica
tului — la care sporul este de 0,59
la sută, ajungînd foarte aproape de
nivelul prevăzut prin plan. Pentru
ca acest „foarte aproape" să devină
„cel puțin egal cu nivelul planificat"
nu sînt necesare numai măsuri teh
nice, ci și măsuri Ia indemină, de
bună organizare și disciplină, cum
sînt încadrarea în programele de fa
bricație, optimizarea regimului de
încălzire, utilizarea corespunzătoare
a calculatoarelor de proces. Măsuri
care, vă încredințăm, se aplică, cu
toată seriozitatea și răspunderea. Ast
fel, nu se aruncă nici un kilogram
de tablă, totul este valorificat de că
tre formații de lucru specializate, ca
petele de tablă fiind transformate în
platine care reprezintă materie primă
în procesul de fabricație. Sîntem, de
asemenea, avansați în privința reali
zării unor produse cu parametri
calitativi comparabili cu cele mai
bune rezultate pe plan mondial, întrucît se încadrează în standarde ja
poneze, americane etc. Vom aplica și
alte tehnologii, cum sînt cele de
desulfurare a fontei și oțelului, și
dezvoltăm aplicarea metalurgiei se
cundare.
Redacția : Ajungem deci la Intrebarea-cheie: există condiții pentru
aplicarea tuturor măsurilor de mo
dernizare stabilite ?
Iuliu Ovesea, directorul Institutu
lui de Cercetări și Proiectări pentru
Produse Plate și Acoperiri Metali
ce : Firește, nici un fel de justificări
n-ar putea fi admise în probleme a
căror competență de rezolvare este
la nivelul cadrelor tehnice de pe
platformă. Sint însă niște aspecte
care trebuie să pună pe gînduri și
să îndemne la acțiuni comune cu
mai multi factori de conducere, pre
cum și cu unitățile colaboratoare —
beneficiare și furnizoare. Astfel, este
știut, urmează să realizăm impor
tante investiții care includ și lucrări
de modernizare. Or, întîmpinăm di
ficultăți în colectarea, de la benefi
ciarii noștri potențiali și de la mi
nisterele de resort, a unor date cu
un coeficient de probabilitate -supe
rior privind evoluția cererii de pro
duse plate. Adiacent, se cuvine să
aducem în discuție și relațiile de
colaborare cu instituțiile de cerce
tare, inginerie tehnologică și proiec
tare ale produselor pentru care me
talul pe care-1 fabricăm constituie
materia primă avută în vedere în
proiectele elaborate. Adesea, aceste

institute trec automat în documen
tație diferite sortimente de me
tal copiate fără discernămint din
diferite standarde internaționale,
fără a lua legătura cu noi
producători, fie pentru a găsi
împreună o rezolvare mai bună,
fie, dacă nu se poate altfel,
pentru a lua măsuri din timp, în
vederea fabricării metalului nece
sar. Pentru că aceasta este una din
cauzele tărăgănării, și la noi, și la ei,
a îndeplinirii unor obiectiva de în
noire și modernizare.
Victor Giugiucă, inginer-șef tne.
canoenergetic la uzina oțelării-refractare : Aș merge mai departe și
aș susține necesitatea asigurării
unui coordonator al acțiunilor do
modernizare. De exemplu, degeaba
am pus la punct, în cadrul uzinei,
un procedeu modem numit „lance
posteombustie". pentru că nu putem
nici măcar să-1 experimentăm din
cauză că, potrivit celor mai opti
miste estimări, materialele refrac
tare necesare nu ne pot fi asigurate
decît cel mai devreme peste... trei
ani. Dacă știam asta, nu pierdeam
timpul cu cercetarea, sau poate că
un „coodonator" ar fi găsit soluția
de grăbire a asigurării materialelor
refractare necesare. Sau un alt ar
gument. Sint probleme de moder
nizare pentru rezolvarea cărora este
necesar să fie atrase șl alte insti
tute, precum și unități producătoare,
care însă adesea sînt prea puțin dis
puse la o asemenea colaborare care,
pentru propria lor activitate, ar pre
zenta, poate, un interes economic
minor sau chiar le-ar încurca. De
pildă, ne gîndim să facem o insta
lație de măsurare a temperaturii
otelului și a compoziției fără între
ruperea procesului. Or, nu noi pu
tem impune unor întreprinderi spe
cializate să ne fabrice aparatura,
destul de pretențioasă, de care avem
nevoie. $i nu este decît un exemplu
din numeroase altele...
Petru Tudoran : Esența problemei
este deci că o modernizare concepută
în combinat atrage după sine obli
gația unor modernizări și la furni
zorii noștri, atit in privința asimi
lării unor echipamente, cît și in le
gătură cu creșterea fiabilității ma
șinilor, utilajelor, aparaturii livrate.
Cu alte cuvinte, acțiunea de moder
nizare _ trebuie abordată sistemic,
bine gindit și coordonat. SI consider
că avem experiența și gîndirea teh
nică necesare pentru a preintimpina
orice neajunsuri și a obține eficiența
economică, sporul de competitivitate
pe care, cu îndreptățire, conducerea
partidului ne cere să Ie asigurăm,
printr-o muncă tenace, creativitate
și răspundere.

MODERNIZAREA-acliune de mare răspundere si eficientă
în cadrul dezbaterii pe această temă organizate la COMBINATUL
SIDERURGIC DIN GALAȚI, în ziarul „Scînteia" din 16 și 18 iulie a.c. au
fost prezentate punctele de vedere exprimate in legătură cu organizarea
activității de modernizare o dată cu lucrările de reparații și cu nece
sitatea concentrării forțelor de concepție pentru soluționarea in timpul
stabilit și la un nivel calitativ corespunzător a problemelor tehnice com
plexe care se pun în acest combinat. în ultima parte, dezbaterile s-au
axat asupra aspectelor legate de colaborarea cu unitățile și factorii de
resort în vederea îndeplinirii măsurilor prevăzute în programul de
modernizare.
Redacția : Din discuții s-a desprins
că pentru înfăptuirea programului
de modernizare este necesar să se
asigure o organizare exemplară a ac
țiunilor întreprinse în acest scop.
Care considerați că sint problemele
cărora este necesar să li se acorde
o atenție prioritară ?
Petru Tudoran, secretar cu proble
mele economice al comitetului de
partid al platformei siderurgice :
Pornind de la cerința sporirii efi
cientei. subliniată pregnant atît în
proiectul Programului-Directivă, cit
și în Tezele pentru Congresul al
XIV-lea al partidului, consider că
problema centrală a programului de
organizării
și
a
perfecționare
a
proceselor
de
modernizare
producție o reprezintă analiza
profundă a muncii oamenilor,
Analiză care trebuie să înceapă
cu cerința reducerii manoperei pe
produs, domeniu în care avem im
portante rezerve ce se cer valorifi
cate. în acest scop, vom crește, de
sigur, gradul de mecanizare, de
automatizare și de robotizare a pro
ceselor de producție. Dar trebuie să
ținem seama în această privință de
aspectul asupra căruia a atras aten
ția tovarășul Nicolae Ceaușescu în
legătură cu tendința de sofisticare
exagerată și costisitoare a unor echi
pamente, datorită căreia nu numai că
nu se obțin caracteristicile tehnice
și economice scontate, dar sporesc
inutil cheltuielile de exploatare. Este
o observație de esență de care sîn
tem obligați să ținem mai mult sea
ma in viitor, avind în vedere și unele
situații nedorite de această natură, cu
care ne-am confruntat și noi în tre
cut. Cîmpul de acțiune al cercetării
și proiectării in scopul modernizării
nu este însă îngustat, dimpotrivă,
orice acțiuni și inițiative sînt de
dorit în ce privește creșterea fiabili
tății și a randamentelor echipamen
telor la nivelul celor existente la
firmele cu tradiție in producția side
rurgică. Pe de altă parte, avem incă
sectoare în care se utilizează multă
forță de muncă brută, deci care sînt
considerate „locuri înguste" în spo
rirea producției și a productivității
muncii. De multe ori rezolvarea unor
asemenea probleme nu este posibilă
numai de către cercetători sau proiectanti specializați, deci este nece
sar să asigurăm o abordare interdisciplinară. în această direcție aș
pleda și pentru includerea în pro-

gramul de perfecționare a organi
zării și modernizare a unui capitol
privind măsurile de reducere a po
luării mediului, precum și. de îmbu
nătățire în continuare a condițiilor
de muncă ale personalului muncitor.
De asemenea, competitivitatea și
eficienta sînt legate de gradul de

de consumuri specifice materiale și
energetice la anumite faze tehnolo
gice sau unele sectoare sint mult prea
mari, necompetitive. Și aceasta, pre
cizez, deși, comparindu-ne cu reali
zările pe plan mondial, pe ansamblu
nu stăm deloc rău. Dar este necesar
să progresăm in continuare în acest
domeniu. De exemplu, am efectuat un
inventar al tuturor resurselor ener
getice refolosibile existente pe plat
formă, s-au stabilit cele care pot fi
valorificate în condiții economice și,
pe baza unor acțiuni coordonate, s-a
trecut la cercetare, proiectare și im
plementarea soluțiilor. în acest an
vom asigura refolosirea a 75 la sută
din resursele energetice refolosibile
de pe platformă.

• Soluții tehnice simple, nu „echipamente sofisti
cate" pentru creșterea productivității muncii ® Este
pregătită forța de muncă pentru a lucra cu tehnologii
moderne ? • Răspunsuri angajante la cerința de
a fi la nivel mondial • Cine coordonează acțiunile
de modernizare ?
pregătire a forței de muncă, de
aceea în concepția programului nos
tru de modernizare am introdus
această problemă ca un capitol dis
tinct. Este un domeniu în care,
fructificînd experiența acumulată,
avem datoria să facem un salt cali
tativ semnificativ, așa cum ne cere
conducerea partidului, așa cum pre
văd documentele pentru Congresul
al XIV-lea. într-o asemenea vi
ziune, calificarea profesională tre
buie să depășească obiectivul de
a forma un simplu meseriaș, ci să se
orienteze spre pregătirea unor mun
citori specialiști de inaltă clasă, in
stare să lucreze la nivelul impus de
modernizarea fzhnică și tehnologică.
Or, atît cerința implicării profunde a
cercetării și proiectării, inclusiv a
cadrelor tehnice din combinat, în
soluționarea problemelor producției,
cit și perfecționarea pregătirii pro
fesionale sînt obiective ale progra
mului de modernizare în care tre
buie să se implice mai mult activi
tatea de partid. Se poate reține
această apreciere și ca o autocriti
că, dar mai ales ca suportul unor
măsuri politico-organizatorice concre
te. întreprinse în acest sens in ulti
mul timp de comitetul de partid.
Sebastian Stavăr, director mecanoenergetic : Aș opina că pe același
plan ca importantă cu reducerea
manoperei pe produs trebuie să
punem necesitatea reducerii consu
murilor materiale și energetice,
cerință relevată pregnant atit in
proiectul Programului-Directivă, cît
și în Teze. Realitatea este că o serie

Redacția : Realizare pe care sîntem insă obligați să o privim cu
anumită circumspecție, întrucit „75
la sută" arată că ponderea resurse
lor energetice se recuperează, dar și
că 25 la sută încă se irosesc, ceea
ce nu este deloc puțin pentru acest
mare combinat siderurgic. Semne de
întrebare se ridică și in legătură cu
eficiența soluțiilor de recuperare
adoptate, întrucit organele de con
trol de specialitate consemnează încă
faptul că un număr de instalații de
recuperare — chiar dacă sint mon
tate — fie că nu funcționează, fie că
au un randament necorespunzător. De
asemenea,
problema
recuperării
energiei nu epuizează cerințele lega
te de reducerea consumurilor ener
getice.
Florea Strugari, șeful serviciului
tehnic : Potrivit nu numai progra
mului de modernizare, ci și sarcini
lor de plan, încă în acest an oombinatul trebuie să facă saltul de
eficiență necesar și posibil, deoarece
normele de consum materiale și
energetice stabilite pentru 1989 sînt
la nivelul celor practicate pe plan
mondial. Dar pentru a ne încadra in
aceste norme trebuie, intr-adevăr,
să facem un mare efort tehnic
prin măsuri de modernizare adecvate. De exemplu, pe tona de
produs avem sarcina să reducem cu
32 kg consumul de fontă lichidă, cu
36 kg la oțel lichid și cu 100 kg la
oțel lingou pentru sleburi. Aceste
economii de materiale ar însemna,
implicit, și economii de energie. în
acest sens, acționăm pe trei direcții

principale : perfecționarea tehnolo
giilor existente, amplificarea acțiuni
lor de înnoire a produselor, de îm
bunătățire a structurii de fabricație
și introducerea unor noi tehnologii.
Pentru a preveni o întrebare pe care
in mod sigur redacția ne-ar adre
sa-o, se cuvine să arăt că, bună
oară, în semestrul I a.c. ne-am înca
drat în consumul de cărbune stabilit
pe tona de cocs metalurgic, deși, dacă
am avea la dispoziție un cărbune cu
un conținut mai redus de cenușă,
rezultatele ar fi net superioare. Și
la otel avem posibilități tehnice pen
tru a ne încadra în consumul normat
de fontă, cu condiția să avem asigu
rat fierul vechi necesar.
Redacția : Este discutabil să se ad
mită justificarea neatingerii unor
parametri de eficiență prevăzuți în
acțiunea de modernizare prin anumi
te neajunsuri in aprovizionarea teh
nico-materială, în măsura in care nu
s-au luat toate <șprecauțiile, inclusiv
pe plan tehnic, pentru contracararea
unora din efectele nedorite la care
vă referiți. De aceea punem două
întrebări. Prima : deși știm că și la
Galați este organizat un sistem de
optimizare a rețetelor de fabricare a
cocsului in funcție de conținutul de
cenușă al cărbunelui aprovizionat, de
ce acest sistem nu se aplică întot
deauna in practică ? A doua : poate
reclama combinatul lipsa fierului
vechi atit timp cit nu și-a pus in
valoare propriile resurse existente ?
Florea Strugari : Răspunzînd la
prima întrebare, trebuie să spun,
corectiv, că fabricația cocsului se
realizează numai pe baza rețetelor
optimizate pe care le avem. în plus,
ne preocupăm de punerea la punct
a unei instalații de determinare a
conținutului de cenușă și a elemen
telor dăunătoare la intrarea în com
binat a fiecărei partide de cărbune.
După care putem alege tehnologia,
rețeta optimă de fabricare a cocsu
lui. Cît privește fierul vechi, tre
buie să cunoașteți că, în afara fie
rului tehnologic, singura sursă im
portantă de fier vechi în combinat
o constituie halda de zgură, pentru
care încă nu avem o tehnologie pre
cisă de exploatare. Noi lucrăm acolo,
dar nu obținem atît fier vechi cît
să ne acopere nevoile zilnice. Cu toa
te acestea însă, balanța de fier vechi
indică necesitatea asigurării în con
tinuare a unei cantități de fier vechi
de la alți furnizori. Deci redacția are
dreptate, intr-o anumită măsură și
de noi depinde rezolvarea unor pro
bleme cu care ne confruntăm in
aprovizionarea
tehnico-materială.
Dar și organele de sinteză trebuie să
ne acorde sprijinul necesar în rezol
varea integrală a acestei probleme.
Aș dori însă să se rețină că prin
aplicarea programului de moderni
zare ne aflăm pe drumul cel bun in
privința reducerii consumurilor ma
teriale și energetice.

Iile TANASACHE

Esențial este că, așa
__ cum
___ dovedesc măsurile întreprinse șî
primele rezultate, precum și punctele de vedere exprimate în aceas
tă dezbatere, in combinat și la unitățile colaboratoare de pe plat
forma siderurgică gălățeană există climatul de creativitate și răspun
dere necesar pentru desfășurarea stăruitoare a acțiunii de modernizare,
potrivit exigențelor și sarcinilor subliniate in cuvîntările tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în proiectul Programului-Directivă și in Tezele pen
tru Congresul al XIV-lea al partidului.

Cornelia CARLAN, Dan PLAEȘU
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ÎN TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

încheierea recoltării griului
și realizarea unor producții mari la hectar
Județul Timiș - 8214 kg la hectar
In telegrama adresată
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Timiș al P.C.R. raportea
ză terminarea recoltării griului de pe întreaga supra
față planificată și realizarea unei producții medii de
8 214 kg la hectar. Un număr de 31 de unități agricole
de stat și cooperatiste au obținut recolte medii între
8 000 și 11 858 kg la hectar.
Acționind cu înaltă răspundere
comunistă, in spirit revoluționar,
oamenii muncii din agricultura ju
dețului Timiș RAPORTEAZĂ TER
MINAREA RECOLTĂRII GRIU
LUI DE PE ÎNTREAGA SUPRA
FAȚA PLANIFICATA ȘI REALI
ZAREA UNEI PRODUCȚII MEDII
DE 8 211 KG LA HECTAR. UN

NUMĂR DE 31 UNITĂȚI AGRI
COLE DE STAT ȘI COOPERA
TISTE AU OBȚINUT RECOLTE
MEDII INTRE 8 000 și 11 858 KG
LA HECTAR.
In prezent acționăm cu toate for
țele umane și mecanice pentru eli
beratul terenurilor de paie, însămințarea culturilor duble pe toate

>
suprafețele planificate, întreține
rea plantelor prășitoare, fertilizarea
cu îngrășăminte a ogoarelor de
vară, recoltarea legumelor și fruc
telor, a furajelor și ne pregătim
cu toată răspunderea pentru strînsul fasolei, ovăzului, inului și cînepii, concomitent cu intensifica
rea preocupării pentru realizarea
efectivelor de animale și producții
lor prevăzute în zootehnie.
Ne angajăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, să
acționăm cu întreaga forță pentru
obținerea unor producții vegetale
și animaliere cit mai mari in vede
rea înfăptuirii obiectivelor noii
revoluții agrare, astfel încît să întîmpinăm marile evenimente poli
tice din acest an cu noi și presti
gioase realizări în toate domenii
le de activitate ale acestei ramuri
de bază a economiei noastre na
ționale.

Judelui Galati-8140 kg la hectar
In telegrama adresată
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Galați al P.C.R. rapor
tează încheierea recoltării griului de pe întreaga su
prafață cultivată, obținînd o producție medie de 8 140
kg la hectar.
Animați de cele mai alese sen
timente de dragoste fierbinte, de
profundă stimă și neprețuit res
pect, comuniștii, toți oamenii mun
cii din agricultura județului Galați
VA RAPORTEAZĂ CA AU ÎN
CHEIAT RECOLTATUL GRÎULUI
DE PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚA
CULTIVATA, OBȚINÎND O PRO-

DUCȚIE MEDIE DE 8140 KG LA
HECTAR.
Vă raportăm că, folosind expe
riența bună cîștigată în campania
de recoltare a orzului, lucrătorii din
agricultura gălățeană acționează cu
toate forțele pentru finalizarea eli
berării terenurilor de paie, execu-

tarea arăturilor șl lnsămînțarea
culturilor duble șt succesive. Acor
dăm toată atenția întreținerii cul
turilor prășitoare, a căror stare de
vegetație este bună, dîndu-ne ga
ranția obținerii unor producții ri
dicate. Așa cum ați indicat, am
luat măsuri pentru valorificarea
superioară a producției de legume
și fructe, precum și pentru strîngerea și depozitarea furajelor.
Ne angajăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, să
nu precupețim nici un efort, să
facem totul pentru a întîmpina cu
noi și semnificative succese in
muncă ziua de 23 August și Con
gresul al XIV-lea al Partidului
Comunist Român.

Județul Mehedinți-8122 kg la hectar
In telegrama adresată
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Mehedinți al P.C.R. ra
portează încheierea recoltării griului de pe întreaga
suprafață cultivată, obținînd o producție medie de
8 122 kg la hectar. Un număr de 37 de unități agri
cole au obținut peste 8 000 kg la hectar, iar 3 unități
peste 9 000 kg la hectar.
Animați de puternice sentimente
de înaltă stimă și prețuire, de
nețărmurită dragoste față de dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, comu
niștii, toți lucrătorii din agricul
tura județului Mehedinți VA RA
PORTEAZĂ CA AU ÎNCHEIAT
RECOLTAREA GRÎULUI DE PE

ÎNTREAGA SUPRAFAȚA CULTI
VATA, OBȚINÎND O PRODUCȚIE
MEDIE DE 8 122 KG LA HECTAR.
UN NUMĂR DE 37 DE UNITĂȚI
AGRICOLE AU OBȚINUT PESTE
8 000 KG LA HECTAR, IAR 3
UNITĂȚI PESTE 9 000 KG LA
HECTAR.
Printr-o organizare temeinică a

muncii, în prezent acționăm !ntr-un climat de ordine și disciplină
la eliberatul terenurilor, executa
rea arăturilor, pregătirea patului
germinativ și însămînțarea cultu
rilor duble și succesive, la recol
tarea și livrarea întregii cantități
de legume și fructe destinate bunei
aprovizionări a populației. De ase
menea, urmărim realizarea unei
balanțe furajere corespunzătoare,
in cantitățile și structura planifi
cată, în scopul îndeplinirii tuturor
prevederilor programului din zo
otehnie.
Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
vom munci cu tot mai sporită făspundere, în spirit revoluționar,
pentru a obține, in 1989, recolterecord, sporindu-ne, astfel, contri
buția, alături de întregul popor, la
continua dezvoltare economico-socială a patriei, la ridicarea ei pe
noi trepte de progres și civilizație.

Marele forum comunist
(Urmare din pag. I)

mului și comunismului In patria
noastră. Treptat, în aceste condiții,
sub puternica înrîurire a gindirii revoluționare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a titanicei sale
activități practice, în fruntea parti
dului și a statului, a început și s-a
dezvoltat un amplu și puternic pro
ces de perfecționare a întregii noas
tre societăți. Au fost accelerate rit
murile dezvoltării economice și so
ciale. S-a amplificat și perfecționat
sistemul democrației muncitoreștirevoluționare, ce are la bază
teza fundamentală a tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind construc
ția socialismului cu poporul și pen
tru popor. A fost elaborat un con
cept nou, original, profund revolu
ționar, profund științific, al edi
ficării societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Acest nou con
cept, pe care îl datorăm tovarășului
Nicolae Ceaușescu, are la bază te
zele sale integratoare, potrivit cărora
construcția socialismului constituie
un proces revoluționar continuu și
că trebuie să se acorde cea mai
mare atenție, în toate etapele, atit
soluționării problemelor dezvoltării
economice, ale întăririi bazei tehnico-materiale, cit și progresului ne
încetat al științei, învățămîntului și
culturii, întăririi activității ideolo
gice și politico-educative, ridicării
nivelului de trai material și spiritual
al poporului, perfecționării relațiilor
sociale.
Istoria a înscris pentru totdeauna
rolul hotărîtor al tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu,
eminent militant politic și de stat,
savant de renume mondial, președin
tele Consiliului Național al Științei
și Învățămîntului, la elaborarea și
înfăptuirea programelor de dezvol
tare economică și socială a patriei,
la progresul continuu al științei, invățămîntului și culturii. în toți acești ani, datorită acțiunii ferme a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu, în înainta-,
rea necontenită a patriei pe noi
trepte, tot mai înalte, de progres și
civilizație, cu deosebire în procesul
grandios al edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate, eco
nomia, știința, învățămîntul, cultura,
activitatea politică și ideologică s-au
împletit continuu, ca o condiție fun
damentală a înfăptuirii obiectivelor
stabilite de partid, cu deosebire ca
fundament al ridicării fără încetare
a bunăstării întregului popor, țelul
suprem al politicii Partidului Comu
nist Român. La recenta plenară a
Comitetului Central al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta :
„A rămine in urmă în domeniul cer
cetării științifice și tehnice, al cu
noașterii umane înseamnă a rămine
in urmă in construcția socialismului,
in dezvoltarea generală a forțelor de
producție, a întregii societăți. Or,
societatea noastră socialistă creează
cele mai bune condiții pentru reali
zarea rapidă a unui inalt nivel de
cercetare științifică și tehnică, de
ridicare a gradului general de cu
noștințe pentru a asigura crearea
unui popor cu o înaltă conștiință re
voluționară, științifică, culturală**.
Este limpede că România, dintr-o
țară slab dezvoltată, a devenit o țară
industrial-agrară în plină dezvoltare,
pe baza celor mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii, ale cunoașterii
umane. în toți acești 24 de ani,
strîns unit în jurul partidului, al
tovarășului Nicolae Ceaușescu, po
porul român și-a demonstrat vigoa
rea, puterea de creație, capacitatea
de angajare în muncă. A ridicat ce
tăți industriale cum nu au fost nici
odată pe pămîntul patriei. A trecut
la înfăptuirea obiectivelor noii revo
luții agrare. A asigurat progresul
științei, învățămîntului și culturii, al
întregii societăți.
Iată tabloul măreț, impresionant
al patriei de azi, așa cum l-a înfă
țișat recent, de la înalta tribună a
plenarei Comitetului Central al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu :
„Numai și numai o dată cu lichida
rea exploatării și asupririi capitalis
te, a dominației străine și trecerea
la făurirea unei noi orinduirl, a so

IN JUDEȚUL TIMIȘ

• întreprinderea Agricolă de
Stat Scinteia — 10100 kg la
hectar
• întreprinderea Agricolă de
Stat Pecica — 9 780 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Munar — 9112 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vinga — 9 020 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mailat — 8 401 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Siclău — 8140 kg Ia
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Chișineu-Criș — 8 010
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Lenauheim — 8 810 kg
Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tomnatic — 8190 kg
Ia hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Valea Iui Mihai — 9 857
kg la hectar

IN JUDEȚUL HUNEDOARA
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Romos — 9 700 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mărtinești — 8 316 kg
Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Orăștie — 8 250 kg la
hectar

cinema
• Flori de gheață : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30
• Secretul... armei secrete : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19.30
• Maria șl marea : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Noiembrie, ultimul bal : AURORA
(35 04 66) — 9: 11 : 13,15; 15.30; 17,45: 20,
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13,15;
15,30: 17,45; 20
• Alo, aterizează străbunica — 15; 17,

IN

JUDEȚUL MEHEDINȚI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cioroboreni — 8 510 kg
la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bălăcița — 8 440 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Butoiești — 8 384 kg la
hectar
i
★

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Corzu — 8 308 kg la
hectar

IN JUDEȚUL TULCEA
• Întreprinderea Agricolă de
Stat Baia — 8 275 kg la hectar
• întreprinderea de Exploatare
Complexă a Resurselor Natu
rale din Delta Dunării — In
dependența — 8120 kg la
hectar

IN JUDEȚUL VILCEA
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Rîmnicu Vîlcea — 8 105
kg la hectar

★

În telegrame adresate tovară
șului
NICOLAE
CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, lucră
torii ogoarelor din unitățile agrico
le de stat și cooperatiste fruntașe
raportează încheierea recoltării
griului de pe întreaga suprafață
ocupată cu această cultură și rea
lizarea unor producții ridicate, su
perioare celor prevăzute în plan.
Se subliniază că. în prezent, se
acționează cu toate forțele pentru
eliberarea terenurilor de paie. în
sămînțarea culturilor duble și suc
cesive în structura și pe supra
fețele stabilite, strîngerea legu
melor și fructelor de sezon, recol
tarea și conservarea furajelor, e-

xecutarea arăturilor de vară. Tot
odată. se menționează că se fac
intense pregătiri pentru buna des
fășurare a activității din campania
agricolă de toamnă, astfel încît
întreaga recoltă să fie pusă grab
nic la adăpost, evitindu-se orice
pierdere.
. în încheierea telegramelor, oa
menii muncii din unitățile agrico
le respective se angajează să
muncească cu hotărîre și cu înaltă
răspundere pentru efectuarea la
timp și de calitate a tuturor lu
crărilor agricole, in vederea rea
lizării în acest an a unor producții-recbrd, contribuind astfel
la înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții agrare.

Viața ca o poveste (filmul românesc,
ieri și azi), 19 : ARTA (21 31 86)
• In curlnd se Întorc frații : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17: 19
• Colonelul RedI : TIMPURI NOI
(15 6110) — >; 12; 15; 18
O Broscuța fermecată — 9; tl; 13,
Caz cu caz nu se potrivește — 15; 17;
19 : DOINA (16 35 38)
• Un examen neobișnuit t BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Actrița : COTROCENI (81 68 88) —
15; 17; 19
• Bucuria Iui Matveev : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Jandarmul și jandarmerițele : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Sora 13 t VICTORIA (16 23 79) — 9;
11; 13; 15; 17; 19

• De Ia literatură Ia film : PATRIA
(11 86 25) — 8; 12,30; 16; 19,30
• Monte Carlo : STUDIO (59 53 15) —
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19

teatre
• Teatrul Mic (14 70 81, la
rotonda
scriitorilor din Cișmlglu) : Cintăm
România de azi (spectacol de sunet
și lumină) — 21
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Hai copil la joc ! — 11
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70,
la sala Majestic) ; Cum se cuceresc
femeile — 18

Tovarășului DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
Coordonator al Comisiei Executive a Direcțiunii Naționale
a Frontului Sandinist de Eliberare Națională din Nicaragua

în numele Partidului Comunist Român, al poporului român și al meu
personal vă adresez dumneavoastră. Frontului Sandinist de Eliberare Na
țională și poporului nicaraguan calde felicitări și cele mai bune urări cu
prilejul celei de-a X-a aniversări a victoriei revoluției populare sandiniste.
Partidul Comunist Român, România socialistă. întregul popor român
și-au exprimat solidaritatea militantă față de revoluția populară din Nica
ragua, au sprijinit și sprijină activ lupta dreaptă a poporului nicaraguan
împotriva dominației imperialiste, pentru apărarea independentei și suve
ranității naționale, pentru a-și făuri o viață nouă, liberă și demnă, fără
nici un amestec din afară. în același timp, sprijinim eforturile depuse pen
tru soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a stărilor conflictuale din
America Centrală, cu participarea țărilor interesate, în interesul și spre
binele tuturor popoarelor din zonă și din America Latină, al înfăptuirii
năzuințelor lor legitime de independență și libertate, de progres și pace.
îmi exprim convingerea că raporturile de strînsă prietenie, solidaritate
și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Frontul Sandinist de Eli
berare Națională, dintre România și Nicaragua se vor dezvolta continuu,
în interesul popoarelor noastre, al cauzei independenței, păcii și progre
sului în lume.
De ziua glorioasei aniversări, vă adresez dumneavoastră și poporului
nicaraguan prieten cele mai bune urări de noi șl însemnate succese in
întreaga activitate consacrată dezvoltării libere, democratice și independente
a patriei, Întăririi păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

tv
19,00 Telejurnal
19,25 Congresul al IX-lea — Început de
nouă epocă revoluționară. Ample
deschideri pentru soluționarea ști
ințifică a problemelor perfecționă
rii orinduirii
socialiste,
pentru
descătușarea energiilor creatoare
ale poporului
19,45 Lumină peste țară al IX-lea Con
gres. spectacol Uterar-muzical-coregrafic
20,20 Tezele pentru Congresul al XIV-lea
al partidului — magistrală sinteză
a dezvoltări! Istorice a României,
a prezentului șl viitorului socialist

V

remea

Prognoza meteorologică pentru Inter
valul 19 iulie, ora 20 — 22 iulie, ora 20.
In țară : Deși temperatura aerului va
crește treptat, vremea va fi răcoroasă.
Îndeosebi în primele zile, iar cerul va
fi variabil, mai mult noros la Început
tn centrul și estul țării. Ploi, care vor
avea și caracter de aversă, însoțite și
de descărcări electrice, vor cădea în
regiunile nordice, centrale șl sudice, la
începutul intervalului. în rest, averse

20,40
20,55

21,15

21,30
21,50

și comunist a! patriei. Creșterea
tot mai puternică a rolului condu
cător al partidului — centru vital
al Întregii noastre națiuni
Din marea carte a patriei • în
oglinda Dîmboviței
Congresul marilor Înnoiri. Dezvoltarea continuă, intensivă a forțe
lor de producție, ridicarea nivelu
lui general de civilizație și bună
stare al Întregii națiuni — obiec
tive fundamentale ale programului
de edificare a noii societăți
Mindria de a fi cetățean al Româ
niei socialiste. La cotele perfor
manței
înalta răspundere patriotică, revo
luționară a tineretului pentru vii
torul României
Telejurnal

izolate, mai ales după-amiază. Vîntul
va sufla slab plnâ Ia moderat. Tempe
raturile maxime vor fi cuprinse intre
20 și 30 de grade, mai ridicate în ulti
mele zile in sud și sud-Vest, iar cele
minime, in general, Intre 8 și 18 grade.
Dimineața, local, se va semnala ceață
în vestul și centrul țării, tn București :
Deși temperatura
aerului va crește
treptat, vremea va mai fi răcoroasă tn
primele dimineți. Cerul va fi variabil,
favorabil ploii la începutul intervalul
Vint slab pînă la moderat. Temne-~
rile minime vor oscila intre 14 și 18
grade, iar cele maxime între 27 șl 30 de
grade, mal ridicate In ultima zi. Di
mineața ceață slabă.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
CICLISM • Campionatele repu
blicane de ciclism s-au încheiat
marți la Piatra Neamț, o dată cu
disputarea probei de fond, desfășu
rată pe traseul : Piatra Neamț —
Bicaz-baraj — Izvorul Muntelui și
retur. Victoria a revenit rutierului
dinamovist Valentin Constant inescu,
cronometrat pe 142 km, in 3h50’04”,
urmat, în același timp, de coechi
pierii săi Vasile Apostol, Constantin
Căruțașu. • Tot la Piatra Neamț a
luat sfîrșit și competiția ciclistă
„Criteriul juniorilor**, desfășurată in
5 etape, primul loc în clasamentul
general fiind ocupat de Lucian
Boari (Voința Arad), urmat la o se
cundă de Dumitru Nedelcu (C.S.S. 1
București) și la 29” de Marius
Zahan (Voința Cluj-Napoca). Ultima
probă — contracronometru indivi
dual in pantă, a revenit lui Dumi
tru Nedelcu, cronometrat pe 5,5 km
in 14’10”.
NATAȚIE. La Bacău s-au desfă
șurat finalele Întrecerii sportive de
masă „Dinamoviada** ia natație, ma
nifestare înscrisă in calendarul marii
competiții naționale „Daciada**. Locu
rile întîi au fost ocupate de Gheorghe Cîmpeanu — Asociația sportivă
„Pompierul** București la 100 m liber
cu timpul de 1’05”50/100, Marius Drăguțoiu — „Dinamo-Pampieri** Ia 100

metri bras — l’33”90/100 șl Daniel
Boceanu — Asociația sportivă „Pom
pierul** Boldești Ia 200 m liber in
2’55”71/100. în întrecerea elevilor din
școlile militare de profil și militarilor
In termen s-au clasat pe primul Ioc :
Alexandru Pătrășcoiiu la 100 m liber
— 59”52/100, Florin Bărbulescu — la
100 m bras cu 1’21” și Nicolae Cobirlie
— 300 m liber cu timpul de 3’48”99/100.
Proba feminină de 50 metri bras a
■revenit în 42”59/100 Emanuelei Vasile
— Asociația sportivă „Dinamo"Brăila.
ATLETISM. în cadrul Balcaniadei
de atletism pentru juniori de la
Stara Zagora, sportivii români au
repurtat noi succese. Astfel, proba
masculină de 5 000 m a revenit lui
Ion Avramescu în 14’22”13/100, urmat
de Konstantin Kouvaras (Grecia) —
14’27”32/I00 și Hristo Stefanov (Bul
garia) — 14’28”39/100. Cursa feminină
de 5 km marș a fost eiștigată de
Mioara Papuc. în 22’56”74/100, iar pro
ba feminină de aruncarea greutății a
fost adjudecată de o altă reprezen
tantă a țării noastre, Elena Birsan,
cu rezultatul de 15,23 m. Alte victorii
românești s-au înregistrat la săritura
în înălțime feminin, în care primul
loc a fost ocupat de Oana Mușunol
~ 1,90 m, și la ștafeta feminină de
4 X 400 m.

REPOR TA JE • NOTE • INFORMA ȚII

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
IN JUDEȚUL ARAD

cialismului, au fost posibile aceste
minunate realizări in dezvoltarea ge
nerală a patriei noastre, creșterea
puternică a forțelor de producție, a
industriei de peste 135 de ori, din
care de 120 de ori după Congresul
ai IX-Iea al partidului, a producției
agricole de peste 10 ori, din care de
6 ori după Congresul al IX-lea, pre
cum și sporirea venitului național
de peste 40 de ori, din care de peste
33 de ori in aceeași perioadă de
după Congresul al IX-lea“.
Aceste impresionante realizări au
la bază înțelegerea temeinică și pro
fundă a rolului proprietății socialiste
asupra mijloacelor de producție ; a
adevărului fundamental că proprie
tatea întregului popor și proprieta
tea cooperatistă reprezintă una din
tre cerințele vitale pentru înfăptui
rea noii orînduiri sociale. în toți
anii de după Congresul al IX-lea
s-a acționat permanent pentru întă
rirea și dezvoltarea proprietății so
cialiste. Azi, avuția națională a
României a ajuns la aproape 5 200
de miliarde de lei. Au fost dobîndite
importante acumulări socialiste, fără
de care nu s-ar fi putut trece la
dezvoltarea intensivă, la înfăptuirea
programului de modernizare a pro
ducției, Ia lichidarea totală a dato
riei externe concomitent cu crește
rea nivelului de trai, la generaliza
rea noii calități a muncii și vieții
întregului popor.
De o importanță deosebită este
faptul că, în acest proces de mare
anvergură, s-a pornit de Ia concep
ția de esență revoluționară a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, promo
vată cu putere în anii de după Con
gresul al IX-lea, că socialismul se
realizează în condiții diferite de la
o țară la alta, că nu există
„șabloane** șl „modele**. în întreaga
operă social-poiitică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, de dimensiuni
universale, se subliniază cu tărie adevărul că noua orînduire nu se
poate înfăptui decît pe baza prin
cipiilor socialismului științific, a în
lăturării inegalităților și asupririi omului de către om, prin realizarea
unor relații noi de producție, a unei
adevărate dreptăți sociale. Societatea
românească s-a dezvoltat, în toți acești 24 de ani, pe baze profund so
cialiste.
Toate mărețele victorii obținute
de 24 de ani încoace, în societatea
noastră socialistă, au fost dobîn
dite prin munca eroică a poporului,
sub conducerea înțeleaptă a Parti
dului
Comunist Român.
După
Congresul al IX-lea, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a promovat o
nouă gîndire despre organizarea
partidului, despre rolul lui conducă
tor în întreaga operă de dezvoltare
economico-socială. A crescut conti
nuu ponderea muncitorilor în rindurile partidului, în conducerea sa,
ceea ce a asigurat păstrarea și întă
rirea spiritului său revoluționar.
Partidul a devenit centrul vital al
întregii noastre societăți. A devenit
inima sa vie, generator al gîndirii și
acțiunii revoluționare. A devenit
forța care impulsionează toate ener
giile creatoare ale națiunii. Tezelor
ce se fac auzite, cu privire la plura
lismul partidelor, la împărțirea pu
terii cu alte partide, tovarășul
Nicolae Ceaușescu le dă un răspuns
in spiritul adevărului întemeiat pe
fapte : „Dacă se poate spune așa,
el ar trebui să împartă rolul său
numai cu o singură forță, și anume
cu poporul și numai cu popoj-ul**.
De 24 de ani. Partidul Comunist
Român, în frunte cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ctitorul de țară
nouă, conduce împreună cu poporul
și pentru popor.
De 24 de ani. România socialistă
urcă fără încetare spre viitorul pe
care l-au visat înaintașii — de pro
gres multilateral, de prosperitate, de
independență și suveranitate. între
națiunile lumii și-a cucerit un loc
demn — ca țară a progresului, a
păcii, a cărei participare la asigu
rarea păcii pe întreaga planetă este
tot mai activă.
Pe temelia prezentului măreț al
țării, împlinit în acești 24 de ani,
documentele pentru Congresul al
XIV-lea al partidului proiectează cu
cutezanță un mare viitor.

VASLUI

BUZĂU : Producție fizicâ suplimentară

Panoramic județean
• Hotărîți să întâm
pine cu noi și semni
ficative fapte de mun
că cea de-a 45-a ani
versare a revoluției
de eliberare socială și
națională, antifascistă
și antiimperialistă de
la 23 August 1944 și
Congresul al XIV-lea
al partidului, oame
nii muncii de la între
prinderea de Rulmenți
din municipiul Bîrlad — cel mal mare
producător și expor
tator de bijuterii de
oțel din țară — obțin
succese deosebite în
activitate.
Destoini
cul colectiv muncito
resc birlădean a rea
lizat, peste sarcinile
de plan la zi, produse
de nivel tehnic mon
dial în valoare de 12
milioane lei, iar par
tenerilor externi le-au
fost livrate suplimen
tar, la cererea aces
tora, rulmenți insumind peste 5 milioane
lei.
• „Organizare —
modernizare — eficiență**. Sub acest ge
neric, în toate unită
țile economice din ju
dețul Vaslui se des
fășoară un complex
ciclu de acțiuni cultural-științifice și de
propagandă
tehnică
inițiate în scopul sti
mulării, promovării și
aplicării in producție
a cercetării științifi
ce, înfăptuirii la ter
menele stabilite a mă
surilor din programe
le de modernizare și
ridicării eficienței în
tregii activități eco
nomice. Semnificativ
pentru modul respon
sabil în care aceste
acțiuni (simpozioane,
dezbateri,
schimburi
de experiență, expu
neri, expoziții de crea
ție tehnico-științifică)
prind viață este fap
tul că, de la începu
tul anului și pînă în

prezent, în întreprin
derile industriale ale
județului au fost apli
cate peste 320 de mă
suri din programele
de organizare și mo
dernizare, cu o efi
ciență economică ma
terializată intr-un spor
al producției-marfă în
valoare de 140 mili
oane lei și o reducere
a cheltuielilor totale
de producție cu 27
milioane lei. Cele mai
însemnate realizări în
acest domeniu au fost
înregistrate de între
prinderile de, mate
riale izolatoare și me
canică din Vaslui, de
rulmenți și de produ
se abrazive „Abrom“
Birlad, de încălțămin
te „Hușana** și de
utilaj complex din
Huși.
• Un mare număr
de oameni ai muncii
din municipiul reșe
dință de județ — con
structori de mașini,
chimiști, textiliști și
alții — s-au mutat în
aceste zile In noi apartamente finalizate
înainte de termen de
către
întreprinderea
Antrepriză de Construcții-Montaj. După
cum ne informa Du
mitru Trifu, președin
tele consiliului oame
nilor muncii din uni
tate, numai în moder
nul ansamblu „Tra
ian**, care va avea în
final peste 2 600 apar
tamente, o piață agroalimentară, școli șl
grădinițe, numeroase
spații comerciale Ia
parter, s-au mutat în
casă nouă, în primul
semestru al anului,
420 de familii de oa
meni ai muncii. în
total, în municipiul
Vaslui au fost înăl
țate după Congresul
al IX-lea al partidu
lui peste 16 000 de apartamente.
• Prin amplă par

ticipare cetățenească,
orașul Huși, ca de
altfel toate localitățile
urbane vasluiene, de
vine cu fiecare zi tot
mai frumos și bine
gospodărit,
oferind
condiții mai bune de
viață locuitorilor săi.
Mobilizați de consi
liul popular și deputați, numai în pe
rioada ce a trecut din
acest an hușenii au
efectuat lucrări de
mare utilitate gospo
dărească în valoare de
32,5 milioane lei, cu
mult peste cele pre
văzute, înfăptuindu-și
astfel propriile pro
puneri
și
angaja
mente.
• Venind In spriji
nul locuitorilor de la
sate, Uniunea Jude
țeană a Cooperati
velor de Producție,
Achiziții șl Desfacerea
Mărfurilor a înființat
alte peste 30 de noi
unități de prestări
servicii către popu
lație. După cum ne
spunea tovarășul Va
sile Vieru, președin
tele uniunii, noile ateliere de tricotaje,
croitorii, reparații radio-tv și articole de
uz casnic au început
să funcționeze și în
comunele Al. Vlahuță, Codăești, Banca,
Zăpodeni,
CosteștiDeleni, Pădureni, Vă
leni, Lipovăț-Bogdana, Dimitrie Cantemir,
Fălciu, Duda-Epureni.
• Cuprinzînd în pro
gram activități cu un
bogat conținut și rea
le valențe educativformative, diverse și
atractive, în cel mai
tânăr centru urban al
județului s-a desfășu
rat cea de-a Vl-a ediție a „Săptămînii
culturale a orașului
Negrești**.

Petru NECULA
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Puternic mobilizați de chemările
ți îndemnurile adresate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Plenara Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, colectivele din industria jude
țului Buzău obțin noi și importan
te succese în îndeplinirea planului
și a angajamentelor asumate tn în
trecerea socialistă. Ca urmare a fo
losirii cu randament ridicat a ma
șinilor, utilajelor și instalațiilor
tehnologice din dotare s-au livrat

în plus economiei naționale, tn pe
rioada care a trecut din acest an,
importante cantități de produse, în
tre care 26 000 tone oțel-beton, 1 038
tone de sîrmă trasă la rece, 426
tone electrozi de sudură, 1 320 me
tri cubi prefabricate din beton ar
mat, 736 000 metri pătrați de gea
muri trase și laminate, 1 837 metri
cubi cherestea, confecții-textile în
valoare de peste 34 milioane lei și
altele, (Stelian Chiper).

DOLJ : Prin creșterea productivității muncii
Oamenii muncii din unitățile economice ale Doljului și-au sporit
eforturile pentru a întîmpina
marea sărbătoare națională de la
23 August și Congresul al XIVlea al partidului cu succese deo
sebite în muncă. Astfel, prin apli
carea măsurilor din programele de
organizare și modernizare a produc
ției, creșterea productivității mun
cii, mai buna utilizare a mașini
lor și utilajelor a fost posibilă ob-

ținerea unor însemnate sporuri de
producție fizică. în perioada ce a
trecut din acest an au fost livrate,
peste prevederi, 77 tractoare,
26 676 tone gaze asociate utiliza
bile, 1 477 tone lacuri și vopsele,
peste 89 milioane kWh energie
electrică, 4 918 tone prefabricate
din beton, confecții textile în va
loare de 21,1 milioane lei șl altele.
(Nicolae Băbălău).

SUCEAVA : O modernă piață agroalimentară
în cartierul „Cuza Vodă 11“ din
municipiul Suceava a fost dată în
folosință o piață agroalimentară,
care dispune de platouri acoperi
te, rețele de apă și canalizare, de
pozit pentru mărfuri etc. Aceasta
este cea de-a treia piață agroali
mentară construită în municipiu
pentru asigurarea unei mai bune
aprovizionări a populației cu legu
me, fructe și alte produse. în in
cinta pieței sînt amplasate și nu
meroase unități da vînzare aparținind întreprinderilor comerciale de

stat pentru mărfuri alimentare,
pentru mărfuri industriale, pentru
alimentație publică și de legumefructe. La realizarea acestui obiec
tiv de larg interes cetățenesc au
contribuit, prin muncă patriotică,
oameni ai muncii de la între
prinderea „Electrocentrale**, An
trepriza de Construcții-Montaj,
întreprinderea Județeană de Gos
podărie Comunală și Locativă, Ex
ploatarea de Gospodărie Locativă și
Construcții Suceava. (Sava Bejinariu).

MUREȘ : Noi apartamente în folosință
Constructorii mureșeni, care in
ultimii 24 de ani au pus Ia dispozi
ția oamenilor muncii peste 65 000
de apartamente, înscriu în această
perioadă noi fapte de muncă în
cronica întrecerii socialiste. Ast
fel. datorită utilizării pe
scară
largă a unor materiale de construc
ții locale și folosirii raționale a
energiei și combustibilului, ei au
predat „la cheie** în perioada care
a trecut din acest an 908 aparta
mente, cu 42 de apartamente mai

mult decît cele prevăzute in gra
ficele la zi. Cele mai multe blocuri
au fost construite în municipiile
Tirgu Mureș și Sighișoara, în ora
șele Reghin, Luduș, Tirnăveni, Sovata și Iernut. în prezent, construc
torii mureșeni depun eforturi sus
ținute pentru finalizarea Înainte
de termen a tuturor celor 1 819
apartamente care au mai rămas din
planul pe acest an. (Gheorghe
Giurgiu).

INDEPENDENTA, IDEAL SUPREM
AL POPORULUI ROMAN
Cea mai bună cinstire pe care o putem
aduce înaintașilor noștri este, în primul rînd,
de a face totul, totul pentru a păstra inde
pendența, pentru a păstra demnitatea, pen
tru a face ca poporul nostru să fie întotdea
una stăpin la el acasă I
Politica de independență a României s-a
născut in lupta împotriva dominației străine,
pentru dreptul poporului de a fi stăpin pe
destinele sale, de a-și hotărî soarta în mod
independent, fără nici un amestec din afară.
Tocmai de aceea ținem atit de mult la aceas
tă politică independentă și facem totul pen
tru ca in relațiile internaționale să se afirme
cu putere principiile de egalitate și respect
al independenței tuturor statelor.

Cucerirea independenței și suveranității
naționale se dovedește a fi o legitate obiec
tivă a dezvoltării sociale, o necesitate a mer
sului înainte al civilizației umane, un impera
tiv fundamental al istoriei. Nu poate fi vorba
de nici un fel de drept cind nu există drep
tul fundamental de a fi stăpin la tine acasă,
de a fi stăpin pe destinele tale.

Noua gindire presupune să se pornească
de la respectarea neabătută a independen
ței, suveranității și integrității tuturor țărilor,
să se renunțe cu desăvîrșire la amestecul în
treburile interne ale altor state.
Independența nu este o problemă de zile
mari. Independența este o problemă de
viață, de existență a fiecărei națiuni și deci
realizarea acestor principii trebuie să stea
permanent în centrul activității noastre, al tu
turor statelor.

Noi considerăm că în lumea de astăzi nu
mai prin respectarea independenței fiecărei
națiuni se pot realiza relații de egalitate, se
pot asigura condițiile necesare pentru pro
gresul economico-social al fiecărei țări, pen
tru ridicarea bunăstării fiecărui popor și, tot
odată, pentru pacea internațională.

Respectarea independenței constituie un
factor hotărîtor pentru o politică de pace și
colaborare, pentru dezvoltarea economicosocială a omenirii.

DIN OPERA TEORETICA A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I)

vezi peremptorii că numele tova
rășului Nicolae Ceaușescu este aso
ciat pretutindeni cu poziția de sus
ținere energică și consecventă a cau
zei dezvoltării de sine stătătoare a
tuturor popoarelor. Prețuire care se
referă deopotrivă la diversele con
cretizări pe care le-a căpătat de-a
lungul ultimilor 24 de ani această
orientare principială : sprijin con
stant, politic, moral și material acor
dat mișcărilor de eliberare naționa
lă ; încheierea unor documente consemnind primele recunoașteri inter
naționale ale unor mișcări de eli
berare ca reprezentante legitime ale
popoarelor respective ; desfășurarea
unor susținute activități la Națiunile
Unite și in alte foruri internaționale
pentru eradicarea ultimelor vestigii
ale colonialismului și in favoarea
năzuințelor de progres ale tinerelor
state ; stabilirea unei ample colabo
rări cu statele care au pășit pe ca
lea dezvoltării de sine stătătoare,
inclusiv ridicarea prin eforturi co
mune a unor importante obiective
pentru economia acestor state, cola
borare considerată pe drept cuvint
model al unor relații de tip nou,
clădite pe egalitate în drepturi și
respect reciproc.
Reafirmind orientarea de promo
vare largă a colaborării cu tinerele
state și, pe un plan general, cu toa
te statele lumii a treia, tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia, așa cum
se relevă cu toată limpezimea și in
Tezele pentru Congresul al XIV-lea,
că indiferent de nivelul de dezvolta
re a României în viitor, țara noastră
va rămîne întotdeauna împreună și
va conlucra strîns cu țările in curs
de dezvoltare in realizarea obiecti
velor de lichidare a subdezvoltării,
de progres economic și social al fie
cărei națiuni, la realizarea unor re
lații de colaborare noi, bazate pe
principiile echității și egalității, la
edificarea noii ordini economice
mondiale.
De-a lungul anilor, conducători ai
statelor în curs de dezvoltare au ți
nut să exprime recunoștință Româ
niei socialiste, președintelui
Nicolae Ceaușescu pentru promova
rea unor asemenea relații pilduitoa
re, subliniind că acestea reprezintă
un prețios sprijin în consolidarea
independenței dobîndite cu prețul
atîtor jertfe.
Este indiscutabil că ideea inde
pendenței
constituie astăzi peste
tot în lume un puternic factor de
mobilizare pentru respingerea în
cercărilor de știrbire, sub diferite
forme, a dreptului popoarelor la
viață liberă și demnă.
în condițiile cînd situația inter
națională continuă să fie gravă și
complexă, cînd se face simțită ten
dința de sporire și perfecționare a
mijloacelor de distrugere, respecta

rea principiului independenței devi
ne cu atît mai imperios necesară,
știut fiind că încălcarea în vreun
fel sau altul a acestui principiu car
dinal al raporturilor interstatale se
răsfrînge inevitabil negativ asupra
climatului politic mondial. Or, din
păcate, sînt tot mai evidente în ul
timul timp tentativele din partea
unor cercuri din Occident de ames
tec în treburile interne ale unor
state, acte incompatibile cu normele
elementare ale conviețuirii interna
ționale, amintind de practici și me
tode de mult condamnate de popoa-

DE ANI
CH:! Șrni

re. Este vorba de încercările anumi
tor cercuri de a da „sfaturi" altor
popoare în rezolvarea unor proble
me sau de a scoate din sfera inde
pendenței anumite aspecte socialpolitice interne, care ar înceta, chi
purile, să mai țină de jurisdicția
națională. Respingînd ca inadmisi
bile asemenea tentative, președintele
României a subliniat din nou în aceste zile, în cuvîntarea rostită de
la tribuna plenarei Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, că nu
mai poporul fiecărei țări este sin
gurul in măsură să decidă asupra
chestiunilor care îl privesc. Promo
torii imixtiunilor, arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in loc să fie
preocupați de ce se întîmplă într-o
țară sau alta, ar fi mai bine să vadă
ce se întîmplă în propriile lor țări,
confruntate cu grave probleme social-economice : șomajul, lipsa de
locuințe, discriminările de tot felul.
Pe aceeași linie a respingerii ames
tecului în treburile interne. Decla
rația consfătuirii statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia,
desfășurată recent la București, a

partide ar putea avea loc joi sau vi
neri, consacrată examinării progra
mului politic al noului guvern, pen
tru ca lista titularilor portofoliilor
să poată fi înaintată președintelui
Cossiga la începutul săptămînii vii
toare.
între problemele asupra cărora
trebuie să convină liderii partidelor
figurează apărarea mediului încon
jurător în bazinul rîului Po și în
Adriatica, reforma administrațiilor
locale, combaterea Mafiei și redu
cerea deficitului public.

Împotriva militarizării planetei
Puternic curent de opinie în Canada
în favoarea dezarmării
OTTAWA 18 (Agepres). — La To
ronto — unul dintre cele mai mari
orașe canadiene — a fost creat Co
mitetul pentru pace, hotărîre în fa
voarea căreia au votat și deputății
Consiliului municipal — parlamentul
local.
Țelul Comitetului pentru pace din
Toronto este de a activiza eforturile
împotriva pericolului ce-1 reprezintă
pentru întreaga umanitate existența
armelor nucleare, împotriva militari
zării planetei și de a urmări respec

tarea prevederilor hotărîrii referitoa
re la regimul de zonȘ liberă de arme
nucleare, ce a fost conferit orașului
în 1984. Totodată, inițiatorii comite
tului subliniază necesitatea neadmiterii prezenței în portul Toronto a
navelor militare cu arme nucleare la
bord. Populația orașului a sprijinit
masiv crearea acestui for pentru
pace, mărturie a unui puternic cu
rent de opinie împotriva armelor nu
cleare și a pericolului de război.

Propunere vizînd transformarea
Oceanului Indian într-o zonă a păcii
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).
— Guvernul Republicii Sri Lanka a
propus ca viitoarea conferință inter
națională privind Oceanul Indian să>
se desfășoare la Colombo în perioada
2—13 iulie 1990 — s-a anunțat în ca
drul sesiunii Comitetului ad-hoc al
O.N.U. pentru Oceanul Indian, care
se desfășoară la New York.

subliniată de președintele Republicii Nicaragua

MANAGUA 18 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega, a lansat țărilor în curs
de dezvoltare, în primul rind celor
din America Latină, apelul de a ac
ționa solidar pentru a depăși difi
cultățile cu care se confruntă și a
contracara tendințele de dominație
manifestate de unele state occiden
tale. Inaugurînd, Ia Managua, un
simpozion pe tema democrației și
revoluției, el a denunțat inechitățile
din relațiile internaționale și politica
agresivă a S.U.A. Șeful statului nicaraguan s-a pronunțat pentru res

Exploatarea
în

de
curs

tip

de

pectarea independenței și dreptului
popoarelor de a-și alege propria cale
de dezvoltare, fără nici un amestec
din afară, pentru soluționarea paș
nică a conflictelor și democratizarea
raporturilor economice internațio
nale.
Daniel Ortega s-a referit, totodată,
la succesele obținute în cei zece ani
care au trecut de la victoria revo
luției sandiniste în domeniile educa
ției, ocrotirii sănătății, pe calea în
făptuirii reformei agrare și în pro
cesul de democratizare a vieții po
litice interne, transmite agenția
A.N.N.

colonial a

țărilor

dezvoltare

denunțată de șeful statului Zimbabwe

HARARE 18 (Agerpres). — Intr-o
conferință de presă desfășurată la
Harare,
președintele
Republicii
Zimbabwe, Robert Mugabe, a arătat
că — prin menținerea unui sistem
inechitabil în relațiile economice in
ternaționale — statele capitaliste dez
voltate exploatează in continuare re
sursele naturale ale țărilor în curs
de dezvoltare, în proporții și cu me
tode ce amintesc de perioada colo
nială, relatează agenția China Nouă.
Statele occidentale profită direct sau
indirect de materiile prime furnizate
de fostele colonii, ceea ce menține
starea de subdezvoltare și sărăcie
a țărilor lumii a treia și adîncește

în

sprijinul

apărării

decalajele în dezvoltarea economică,
a spus el.
în același timp, vorbitorul a adre
sat statelor industrializate apelul^ de
a sprijini țările lumii a treia să-și
dezvolte economiile naționale. El a
arătat că țările în curs de dezvol
tare au nevoie de ajutorul sta
telor industrializate, care au pro
fitat direct sau indirect de pe
urma exploatării materiilor pri
me ale fostelor lor colonii. Mugabe
a relevat că multe din țările lumii
a treia au rămas practic „colonii eco
nomice" ale statelor dezvoltate, care
le împiedică în continuare să-si va'orifice în mod corespunzător bogății
le naturale.

intereselor naționale

Obiective ale „Grupului celor trei" state latino-americane
(Columbia, Mexicul și Venezuela)
ficultăților create de menținerea Ia
BOGOTA 18 (Agerpres). — Colum
cote înalte a datoriei exterhe re
bia, Mexicul și Venezuela — prin
gionale.
cipalele state latino-americane pro
ducătoare de petrol — au creat
Columbia are o datorie externă de
„Grupul celor trei", în sprijinul
circa 17 miliarde dolari. Venezuela,
apărării drepturilor și intereselor na
de aproximativ 36 miliarde dolari, iar
ționale ale acestor țări — s-a anunțat
Mexicul, de circa 107 miliarde dolari,
oficial la Bogota. Se are în vedere,
precizează agenția Efe, citind date
între altele, ca „Grupul celor trei" să
oficiale.
acționeze și in sprijinul depășirii di

Argentina propune convorbiri cu Marea Britanie pentru
normalizarea relațiilor bilaterale
BUENOS AIRES 18 (Agerpres). —
într-o declarație făcută pentru zia
rul londonez „The Independent",
ministrul argentinian al relațiilor ex
terne, Domingo Cavallo, s-a pronun
țat pentru „eliminarea tuturor ob
stacolelor care mai blochează relațiile
dintre Argentina și Marea Britanie"
— relatează agenția Efe. .El a arătat
că problema conflictului izbucnit în
1982 în cazul Malvinelor (Falkland)
a devenit o prioritate a politicii ex
terne argentiniene. „Argentina — a
spus el — este dispusă să elimine
obstacolele, in cadrul unor convorbiri

globale și cooperante, care să condu
că la o restabilire a relațiilor dintre
cele două țări".
In acest context, ministrul argen
tinian și-a exprimat speranța că se
va ajunge la o rezolvare rapidă a si
tuației. „Guvernul președintelui Car
los Saul Menem nu va renunța să
reclame suveranitatea argentiniană
asupra Malvinelor, dar tema poate
rămîne în suspensie și se pot discu
ta alte puncte care contrapun țările
respective" — a spus Domingo Ca
vallo.

Participanții la dezbateri au sub niat că în prezent se creează un cli
mat internațional ce va fi favorabil,
de natură să stimuleze punerea în
aplicare a declarației din 1971 privind
proclamarea Oceanului Indian ca
zonă a păcii.

Dezbaterile din Sovietul Suprem al U.R.S.S.
A fost constituit noul guvern sovietic
MOSCOVA 18 (Agerpres). — So
vietul Suprem al U.R.S.S. a încheiat
dezbaterile privind alcătuirea noului
guvern al U.R.S.S. Luind cuvîntul cu
acest prilej, președintele Consiliului
de Miniștri, Nikolai Rîjkov, a subli
niat importanța crescindă a întăririi
disciplinei, organizării și ordinii în
toate sferele economiei și în socie
tate în ansamblu, transmite agen
ția T.A.S.S. Printre sarcinile pen
tru perioada următoare, vorbito

rul a menționat elaborarea planului
pe anul 1990 și pe cincinalul 1991—
1995, dezvoltarea agriculturii.
In noul guvern, I. Masliukov și
L. Voronin dețin funcțiile de primvicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, E. Șevardnadze — de ministru
de externe, D. Iazov — de ministru
al apărării. K. Katușev — de ministru
al relațiilor economice externe,
V. Bakatin — de ministru de in
terne.

Sesiunea Adunării Naționale a Puterii
Populare a Cubei
HAVANA 18 (Agerpres). — La Ha
vana au început lucrările sesiunii
Adunării Naționale a Puterii Popu
lare a Cubei, pe a cărei ordine de
zi sînt înscrise probleme ale dezvol
tării economice și sociale a țării.
Luind ouvintul, președintele Con
siliului de Stat și al Consiliului de
Miniștri ale Republicii Cuba. Fidel

Castro, a subliniat necesitatea înlătu
rării lipsurilor din sectorul construc
țiilor — întîrzierile în finalizarea lu
crărilor, slaba calitate și ineficiența
— relevă agenția Prensa Latina. El
a adăugat că, recent, situația s-a im»
bunătățit, inclusiv în ceea ce privește
costurile, care au scăzut considerabil.

Reuniunea Consiliului Ministerial
al Organizației Unității Africane
• Politica de apartheid — o gravă sfidare la adresa demnității
popoarelor • Apel la adincirea colaborării între țările
continentului, in vederea depășirii crizei economice
ADDIS ABEBA 18 (Agerpres). —
în alocuțiunea rostită la reuniunea
Consiliului Ministerial al Organiza
ției Unității Africane. în calitate de
președinte al țării-gazdă. Mengistu
Haile Mariam, șeful statului etio
pian. a subliniat că statele africane
trebuie să-și intensifice eforturile
pentru lichidarea apartheidului, fe
nomen ce constituie o gravă sfi
dare la adresa demnității popoare
lor. El a arătat, totodată, că O.U.A.
trebuie să acționeze cu fermitate
pentru transpunerea în viață a pre
vederilor planului O.N.U. cu privi
re la accesul la independentă al
Namibiei.
La rindul său. Ide Oumarou. se
cretarul general al O.U.A., a eviden
țiat că. in pofida încercărilor făcu
te de R.S.A. de a arăta lumii că în
Africa de Sud au loc schimbări,
aici se perpetuează starea excepțio
nală. Congresul National African —
organizația politică a populației ma
joritare din tară — continuă să ac
tiveze. în ilegalitate, liderul O.U.A.,
Nelson Mandela, se află încă în
detenție.
Vorbitorul a afirmat că numai pe
cale politică pot fi soluționate pro
blemele cu care se confruntă con
tinentul african. El și-a exprimat
speranța că adincirea colaborării
multilaterale dintre tarile continen
tului ar putea contribui la depășirea

crizei economice. De asemenea, el a
menționat că scăderea preturilor Ia
materiile prime africane pe piața
mondială, datoria externă a statelor
continentului constituie elemente
ce frinează progresul economic al
acestora. Ide Oumarou s-a pronunțat
pentru organizarea unei conferințe
internaționale cu privire la datoria
externă a țărilor Africii, forum care
să elaboreze măsuri comune pentru
solutionarea acestei probleme.

Noi acte de violență
în R.S.A.
PRETORIA 18 (Agerpres). — Cli
matul de violență, generat de perpe
tuarea apartheidului în Africa de
Sud. continuă să se manifeste în fie
care zi. După cum informează agen
ția T.A.P., cel puțin 22 de persoane
și-au pierdut viața, iar altele au fost
rănite in cursul unor ciocniri sîngeroase intre membri ai mișcării Inkhata și sprijinitori ai Frontului De
mocratic Unit (U.D.F.). grupare
antiapârtheid, din statul Natal. Dună
cum s-a mai anunțat, mișcarea triba
lă Inkhata este manevrată de autori-»
tătilq rasiste de la Pretoria, iar o
serie de membri ai tribului sînt plă
tiți de poliția sud-africană.

Principiile de reglementare pașnică a situației
din Mozambic
MAPUTO 18 (Agerpres). — Cu
prilejul unei conferințe de presă
desfășurate la Maputo, președintele
Mozambicului, Joaquim Chissano, a
relevat că normalizarea vieții în
tară îi privește pe toti locuitorii, in
clusiv pe cei ce au desfășurat o ac
tivitate teroristă. El a informat că
principiile de reglementare pașnică
a situației din tară vor fi comuni

cate conducerii Rezistentei Națio
nale Mozambicane (RENAMO) de
către o delegație de clerici mozambicani. Cel mai important dintre
principiile respective îl constituie
nerecurgerea la violentă ca modali
tate de impunere a voinței în fata
poporului, precum si încetarea tu
turor acțiunilor teroriste.

De ce dispar pădurile?

Recent, mii de învățători au protestat, la Seul, împotriva politicii antidemo
cratice a autorităților sud-coreene. Detașamente speciale ale poliției, tri
mise împotriva demonstranților, au arestat circa 2 000 de învățători

PARIS ÎS (Agerpres). — Încă din
1980, informează revista franceză
„Science et Technologie", lucrăto
rii forestieri din Bavaria și din
Munții Pădurea Neagră au lansat
o alertă : „pădurile din R.F.G. sint
pe cale de dispariție". Brazii în
gălbenesc anormal și se usucă. Pro
blema ia proporții extraordinare nu
numai în R.F.G., ci și in restul
Europei. Principalii acuzați — ploile
acide. De fapt, fenomenul de dis
pariție a pădurilor apare astăzi
drept rezultatul unor factori mul
tipli : ploi acide, bineînțeles, dar și
condiții climatice (secetă), sărăci
rea solurilor. Automobilul partici

pă, de asemenea, ca și activitățile
industriale sau casnice, care folo
sesc carburanți, la creșterea pro
centului de bioxid de carbon in aer
și deci la efectul de seră.
ATENA 18 (Agerpres). — Peste
1 000 de hectare de culturi agricole
și păduri au fost distruse în Gre
cia de incendiile din provincia
Korint. După cum apreciază spe
cialiștii, focul a fost favorizat de
canicula specifică acestui anotimp
și de vintul puternic. In multe ca
zuri însă incendiile au fost pro
vocate de neglijența condamnabilă
a oamenilor.

V. OROS

F

Spre soluționarea crizei guvernamentale din Italia
ROMA 18 (Agerpres). — Premie
rul desemnat al Italiei, Giulio An
dreotti, a avut marți consultări se
parate cu liderii partidelor socialist,
socialist-democratic, republican și
liberal — formațiuni politice mem
bre ale coaliției guvernamentale demisionare — în vederea soluționării
crizei politice declanșate la 19 mai.
Anterior, Andreotti a conferit cu
delegația propriului său partid —
democrat-creștin.
Observatorii de la Roma aprecia
ză că o reuniune comună a repre
zentanților conducerilor celor cinci

subliniat că respectarea principiului
independenței constituie o condiție
a asigurării stabilității militare și
politice în Europa și in lume.
Independența este un principiu de
bază al vieții popoarelor, stipulat
în documentele internaționale fun
damentale, incepînd cu Carta Națiu
nilor Unite, iar respectarea acestui
principiu se impune ca o cerință
obiectivă a dezvoltării unor rapor
turi normale intre toate țările. în
acest spirit a acționat în permanen
ță partidul nostru, președintele țării.
Poziția statornică a partidului și sta
tului nostru a fost reafirmată recent
cu deosebită claritate. Pe bună drep
tate, pornind de la analiza unor
fenomene ale actualității, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea
rostită la 28 iunie la plenara C.C.
al P.C.R., sublinia : „Vom promova
ferm în relațiile internaționale prin
cipiile deplinei egalități in drep
turi, respectului independenței și
suveranității naționale". „Este timpul
arăta secretarul general al partidu
lui, să se înțeleagă necesitatea re
nunțării la vechea politică de ames
tec, sub diferite forme, în treburile
diferitelor țări, de subversiune și di
versiune".
Militînd pentru respectarea drep
tului sacru al popoarelor la dezvol
tare liberă și independentă, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, Româ
nia socialistă au răspuns și răspund
astfel unuia din comandamentele
majore ale vieții internaționale, iar
această poziție își dovedește cu atit
mai mult valoarea in condițiile lu
mii de azi, cind se afirmă cu o for
ță fără precedent cerința statuării
unui cadru de legalitate, de așezare
a raporturilor dintre state pe teme
lia unor norme riguros cristalizate.
Consecvența și fermitatea demersu
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu
în promovarea pe plan mondial a
independenței naționale ca principiu
fundamental al raporturilor intersta
tale constituie, fără îndoială, unul
din izvoarele prestigiului de care se
bucură in lume președintele Româ
niei socialiste.
Politica românească de promovare
statornică a cauzei independenței șl
suveranității naționale răspunde as
pirațiilor legitime ale tuturor po
poarelor planetei, se află în consens
cu marile procese înnoitoare din
lume, se afirmă ca un important
factor pozitiv al vieții internațio
nale. Spiritul novator, principia
litatea și consecvența cu care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, arhitectul și
promotorul întregii politici externe
românești, acționează pentru realiza
rea năzuințelor de dezvoltare liberă
ale popoarelor întrunesc cea mai
largă recunoaștere și apreciere pe
plan internațional, înălțînd astfel
mereu mai sus prestigiul României
în lume.

Cerința respectării dreptului popoarelor
de a-și făuri propriile destine

DE PRESA
e scurt

S.U.fl.: Luări de poziție
împotriva programului de

realizare a avionului
„invizibil"

PREȘEDINTELE REPUBLICII
ANGOLA, Jose Eduardo dos San
tos. l-a primit, în vizită de rămas
bun, pe Marin Iliescu, ambasa
dorul extraordinar si plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia la Luanda. în legătură cu în
cheierea misiunii sale în această
tară.

WASHINGTON 18 (Agerpres). —
S.U.A. continuă programul de reali
zare a avionului „invizibil" ,.B-2“,
în cadrul activităților de perfec
ționare a arsenalelor lor militare, în
pofida opoziției unor cercuri ale
opiniei publice americane, a efortu
rilor ce se depun pe plan interna
țional pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru instaurarea în lume
a unui climat de destindere, secu
ritate și pace. Mai mulți membri ai
Congresului au formulat serioase
rezerve în legătură cu continuarea
finanțării programului, datorită cos
tului său foarte ridicat — relatează
Buletinul de știri al Casei Albe.
Pentagonul a investit pînă acum
aproximativ 22,4 miliarde de dolari
pentru acest aparat destinat să
transporte arme nucleare, al cărui
cost este de peste 530 milioane de
dolari pentru fiecare avion. Mem
bri ai Congresului au in vedere
introducerea unor amendamente la
viitorul buget, care să prevadă în
cetarea producției de avioane ..B-2“
după realizarea primelor 13 apara
te, pentru efectuarea unor noi teste.
Federația oamenilor de știință si
alte organizații, americane au cali
ficat aparatul ,.B-2“ drept’ o armă
pentru prima lovitură, de natură
destabilizatoare.
Ultimele luări de poziție pe mar
ginea programului menționat c u
fost prilejuite de zborul inaugural
al avionului „B-2", desfășurat în
deșertul Mojave, din California.

LA SOFIA A AVUT LOC O 1NTÎLNIRE între Todor Jivkov, se
cretar general al C.C. al P.C. Bul
gar, și Alexander Grey Zulu, se
cretar general al Partidului Unit
al Independentei Naționale
(U.N.I.P.) din Zambia, aflat într-o
vizită în capitala bulgară. în ca
drul convorbirilor — relatează
agenția B.T.A. — s-a procedat la
un amplu schimb de păreri asupra
unor probleme de interes comun,
dîndu-se o înaltă apreciere rela
țiilor bilaterale. evidentiindu-se
posibilitățile existente pentru ex
tinderea lor în continuare. mai
ales pe plan economic și comer
cial. Totodată, au fost abordate
unele probleme ale vieții interna
ționale actuale.
PRIMIRE LA PHENIAN. Kim
Ir Sen, secretar general al C.C. al
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, l-a pri
mit, la Phenian, pe secretarul ge
neral al Comitetului internațional
de legătură pentru reunificarea
independentă și pașnică a Coreei,
Guy Dupre, aflat în vizită oficială,
transmite agenția A.C.T.C.

PROMOVAREA RELAȚIILOR ȘI
A COOPERĂRII BILATERALE, in
special pe tărim economic, a con
stituit principala temă de discuție
între președintele Prezidiului R.S.F.
Iugoslavia, Janez Drnovșek, și
vicepremierul și ministru egiptean
de externe. Esmat Abdel Meguid,
care a efectuat o vizită la Belgrad.
După cum transmite agenția Taniug. au fost, de asemenea, aborda
te aspecte legate de pregătirea
viitoarei reuniuni la nivel înalt a
mișcării de nealiniere.
MINIȘTRII DE EXTERNE AI
U.R.S.S. ȘI FILIPINELOR au examinat la Moscova aspecte
ale relațiilor bilaterale, fiind
subliniată dorința ambelor părți de
amplificare a acestora. în dome
niul vieții internaționale, s-a sub
liniat necesitatea încetării cursei
înarmărilor, prevenirii proliferării
armelor în spațiul extraatmosferic,
luării unor măsuri eficiente în
vederea ocrotirii mediului înconju
rător. O atenție aparte a fost acordată situației din zona Asiei și
Pacificului. Au fost abordate, tot
odată, o serie de alte probleme ale
actualității internaționale.

ÎNTREVEDERE LA TRIPOLI.
Șeful statului Burkina Faso, căpi
tanul Blaise Compaore, a început
o vizită oficială la Tripoli. Agen
da convorbirilor sale cu colonelul
Moammer Al-Kadhafi, conducăto
rul Marii Revoluții de la 1 Sep
tembrie a Marii Jamahirii Arabe
Libiene Populare Socialiste, cu

prinde aspecte ale raporturilor bi
laterale de cooperare în diverse do
menii, situația din Africa, proble
me ale actualității politice inter
naționale, relațiile Nord-Sud etc.

UN AMPLU MARȘ INTERNA
ȚIONAL, organizat în sprijinul
păcii și reunificării Coreei, se va
desfășura, în R. P. D. Coreeană, în
perioada 20—27 iulie. După cum
transmite agenția A.C.T.C., parti
cipanții vor da expresie, cu acest prilej, solidarității lor cu
lupta poporului coreean, în ve
derea
transformării
peninsulei
în zonă lipsită de arme nucleare,
intr-o zonă a păcii, pentru reunifi
carea independentă și pașnică a
patriei.
POZIȚIA P.C. DIN AUSTRIA.
Walter Silbermayr, secretar al C.C.
al Partidului Comunist din Aus
tria, referindu-se la cererea oficia
lă prezentată la Bruxelles de mi
nistrul austriac de externe, Alois
Mock, privind aderarea țării sale
la C.E.E., a declarat : „Ultimele
declarații ale președintelui Comi
siei Executive a C.E.E., Jacques De
lors, confirmă încă o dată că cere
rea de aderare — deși în ea exis
tă exprimată rezerva neutralității

— este incompatibilă cu neutrali
tatea Austriei". „C.E.E. merge în
tr-o direcție la capătul căreia se
află uniunea politică și militară, in
care nu își află locul o țară neu
tră" — a arătat vorbitorul.

AMENINȚĂRI LA ADRESA DO
CHERILOR GREVIȘTI. In Anglia
continuă greva docherilor britanici
declanșată în semn de protest
față de abolirea prevederilor pri
vind garantarea locurilor lor de
muncă. Participanții la o conferin
ță sindicală internațională desfășu
rată la Londra au chemat docherii
vest-europeni să refuze manipu
larea mărfurilor provenind din
porturile britanice aflate în grevă
în semn de solidaritate cu acțiunea
de protest a docherilor britanici.
Patronatul i-a amenințat pe doche
rii greviști cu pierderea locului de
muncă dacă nu vor relua lucrul.

DROGURILE CONTINUA SA
FACA NOI VICTIME ÎN SPANIA,
a anunțat la Madrid ministrul spa
niol al sănătății. Potrivit statistici
lor oficiale, în prima jumătate a
anului 1989, din cauza abuzului de
stupefiante, în Spania și-au pierdut
viața 655 de persoane.

Acțiune de recuperare în Cosmos
WASHINGTON 18
(Agerpres). — N.A.S.A.
s-a angajat intr-o
cursă contracronometru in încercarea de a
recupera un satelit de
10 tone (de dimensiu
nea unui autobuz),
înainte de căderea lui
pe Pămint, la mijlo
cul lunii ianuarie 1990.
Satelitul, de tip LDEF
(Instalație de expune
re spațială de lungă

durată), a fost lansat
în aprilie 1984. Pro
gramul său de zbor
prevede experiențe asupra comportamentu
lui unor materiale și
plante in timpul unei
îndelungate șederi în
spațiu. LDEF trebuia
recuperat la zece luni
după lansarea sa, dar
întîrzierile in calen
darul zborurilor și

apoi catastrofa nave
tei Challenger, in 1986,
au întirziat progra
mul cu mai mulți ani.
In iulie 1977 a căzut
pe Pămint, in mod
snectaculos, un alt sa
telit „Skybb“ (77,5 t)
— in fragmente cîntărind, unele dintre ele,
pînă la 2 t, pe o su
prafață de 6 000 X 160
km.
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