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locuințe pentru toți 
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în telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU

a tovarășului Nicolae Ceausescu în suprema funcție de secretar general al partidului, in aceste zile,

Oameni ai muncii de pe ogoare 
raportează încheierea recoltării 

griului și realizarea unor 
producții mari Ia hectar

Județul Arad - 8 248 kg la hectar
cind se împlinesc 24 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, In telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Arad al P.C.R. raportea
ză încheierea recoltării griului de pe întreaga supra
față cultivată și realizarea unei producții medii de 
8 248 kg la hectar. Două unități agricole au obținut 
producții medii de peste 12 000 kg grîu la hectar, iar 
16 unități agricole au realizat recolte medii de peste

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

au efectuat o vizită de lucru în județul Constanța
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialis
te România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au 
efectuat, in cursul zilei de 
miercuri, o vizită de lucru în 
județul Constanța. Au fost 
vizitate noul pod rutier de la 
Mangalia - obiectiv impor
tant pentru dezvoltarea și 
sistematizarea transportului 
în această zonă industrială 
cu trafic intens —, precum și 
unități agricole din consilii
le unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste Albești și 
„23 August**.Vizita a avut loc In climatul da susținută activitate creatoare in care oamenii muncii din Întreaga tară— puternic însuflețiți si mobilizați de prevederile înscrise în proiectul Programului-Dlrectivă si Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, documente de excepțională însemnătate, supuse dezbaterii întregului partid și popor, de o- rientările și îndemnurile cuprinse în cuvîntările secretarului general al partidului la Plenara Comitetului Central al P.C.R. și la recenta Plenară a Consiliului National al Oamenilor Muncii — acționează cu hotărire pentru realizarea indicatorilor de plan pe anul în curs, a programelor stabilite privind ridicarea nivelului general de dezvoltare economico-socială a patriei.Reintilnirea cu tovarășul Nicolae Ceaușescu în aceste zile, cind se împlinesc 24 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului— care a dinamizat forțele creatoare ale națiunii, inaugurînd o perioadă de mari transformări revoluționare. de strălucite înfăptuiri în toate domeniile construcției socialiste —, a oferit locuitorilor județului Constanta posibilitatea de a exprima direct, cu toată căldura inimii, sentimentele lor de înaltă prețuire și recunoștință pentru tot ce s-a înfăptuit, măreț și durabil, în glorioasa epocă ce poartă cu îndreptățire numele secretarului general al partidului. In deplină unitate de gind și de simțire cu întregul popor, a fost reafirmată vibrant adeziunea fierbinte la Hotă- rirea Plenarei C.C. al P.C.R. de a propune realegerea, la Congresul al XIV-lea, a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția su

premă de secretar general al partidului, avind nestrămutata convingere că aceasta constituie garanția sigură a înaintării neabătute a României pe calea luminoasă a socialismului și comunismului, a afirmării sale tot mai puternice in rindul națiunilor lumii, ca factor activ al promovării păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.Mindri de tot ceea ce s-a infăp- tuit in județul lor și pe întreg cuprinsul patriei, sub conducerea partidului nostru comunist, a secretaru

lui său general, constăntenii au în- timpinat cu multă căldură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena Ceaușescu.La vizită au participat tovarășii Emil Bobu, Gheorghe Oprea. Silvia Curticeanu.Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu la Mangalia, străveche așezare dobrogeană. înscrisă viguros pe coordonatele dezvoltării economico-sociale. a fost salutată cu entuziasm de locuitorii orașului.

Pe traseul străbătut pinâ la primul obiectiv al vizitei se aflau mii de oameni, care au aclamat și ovaționat îndelung, scandînd cu însuflețire numele patriei și partidului, al secretarului său general.De pretutindeni, ca de altfel pe Întreg parcursul vizitei, se auzeau, rostite cu putere și convingere, cuvintele, pe cit de simple, pe atit de expresive pentru unitatea de simțire și gîndire a întregului nostru popor, pentru voința sa fermă ce-și va găsi împlinirea la apropiatul fo

rum al comuniștilor : „Ceaușescu reales la al XIV-lea CongresTovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le-a fost adresat. în numele tuturor locuitorilor județului, un respectuos bun venit de către primul-secretar al comitetului județean da partid, Mihai Marina..Erau de față Vasile Milea. ministrul apărării naționale, Pavel Aron, ministrul transporturilor și teleco-
(Continuare în pag. a V-a)

9 000 kg grîu la hectar.
Oamenii muncii din agricultura 

județului Arad raportează, CU 
ÎNALTA mîndrie patriotica, 
CA AU ÎNCHEIAT RECOLTATUL 
GRIULUI DE PE ÎNTREAGA SU
PRAFAȚA PLANIFICATA, OBȚI- 
NÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE 
8 248 KG LA HECT AR. DIN CELE 
136 UNITĂȚI AGRICOLE CARE 
ÎN ACEST AN AU AVUT GRÎU ÎN 
CULTURA, 2 UNITĂȚI AU OB
ȚINUT PESTE 12 000 KG LA 
HECTAR, IAR 18 UNITĂȚI PES
TE 9 000 KG LA HECTAR. DE A- 
SEMENEA, ÎNTREPRINDERILE 
AGRICOLE DE STAT AU OBȚI
NUT O PRODUCȚIE MEDIE DE
8 850 KG GRÎU LA HECTAR, UN 
NUMĂR DE 2 UNITĂȚI ÎNRE- 
GISTRÎND PESTE 10 000 KG LA 
HECTAR, IAR 3 UNITĂȚI PESTE
9 000 KG LA HECTAR,

Județul lași -8145 kg la hectar
In telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Iași al P.C.R. raportează 
încheierea recoltării griului de pe întreaga suprafață 
cultivată și realizarea unei producții medii de 8 145
kg la hectar.Mobilizați de vibrantele chemări, de orientările, indicațiile și sarcinile secretarului general al partidului, oamenii muncii din agricultura județului Iași RAPORTEAZĂ 
CA AU ÎNCHEIAT SECERIȘUL 
GRIULUI DE PE ÎNTREAGA SU
PRAFAȚA AFLATA ÎN CULTU
RA, OBTINÎND O PRODUCȚIE 
MEDIE DE 8 145 KG DE GRÎU LA 
HECTAR.Acționînd sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, specialiștii, mecanizatorii, cooperatorii, toti lucrătorii din agricultură au organizat mai bine munca în această campanie, au valorificat in condiții superioare baza tehnică și materială de care dispun, reușind să încheie recoltarea griului în timp scurt și să livreze întreaga producție obținută unităților specializate de preluare.în aceste zile acționăm cu maximă răspundere pentru eliberarea terenului, efectuarea arăturilor, în- sămințarea culturilor duble, recoltarea și valorificarea superioară a legumelor și fructelor. întreținerea și irigarea culturilor prășitoare,

Au mai raportat încheierea recoltării grîului 
cu bune rezultate județele VÎLCEA, GORJ și 
VASLUI, precum și unități agricole din diferite 
județe. Relatările — în pagina a V-a.

Importante forte sînt concentrate in prezent la întreținerea culturilor de porumb și floarea-soare- lui, la stringerea legumelor șl fructelor, la recoltarea și depozitarea resurselor furajere, precum și la bunul mers al lucrărilor în zootehnie.Vă încredințăm, mult Iubite șl stimate tovarășe secretar general, că vom face totul pentru înfăptuirea întocmai a programelor privind dezvoltarea și modernizarea agriculturii, realizarea obiectivelor noii -revoluții agrare, întîmpinînd astfel marile evenimente ale a- cestui an — a 45-a aniversare a libertății noastre și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român — cu rezultate deosebite în toate domeniile și sectoarele de activitate.

stringerea șl depozitarea furajelor.Dorim să dăm glas profundei noastre gratitudini față de grija permanentă ce o manifestați fată de creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor. Recenta propunere formulată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de majorare a fondului de retribuire ca urmare a producțiilor mari de orz obținute in întreaga țară ne-a mobilizat și mai mult, fiind hotărîti să muncim astfel încit să obținem producții superioare și la celelalte culturi, la mazăre, fasole, soia, floarea-soare- lui, sfeclă, cartofi, porumb, struguri.Ne angajăm In fața dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, să acționăm în spirit revoluționar pentru îndeplinirea planului și a programelor de dezvoltare a agriculturii pe acest an și pe întregul cincinal, pentru a cinsti cu importante realizări marea sărbătoare de la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului.
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Produse noi, prin efortul propriu
de creativitate

CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ
Oamenii muncii de Ia întreprinderea „Laminorul" Brăila, asemenea tuturor colectivelor din economie, înfăptuiesc un amplu program de modernizare. elaborat de organul de conducere colectivă, suh directa coordonare a comitetului de partid, program care vizează perfecționarea mașinilor, instalațiilor și utilajelor din dotare, a tehnologiilor de fabricație pentru creșterea productivității muncii, a eficienței activității unității.„An de an. concomitent cu preocuparea pentru sporirea exportului, se depun eforturi stăruitoare și pentru asimilarea a cît mai multor produse și tehnologii In vederea diminuării efortului valutar pentru import al economiei — ne-a spus Marian Stănescu, inginerul-șef al întreprinderii. Pentru a demonstra importanta acordată aici acestei activități de diversificare a fabricației, se poate arăta că în urmă cu peste patru decenii „Laminorul" Brăila producea doar 5 profile, iar în anul 1965 numărul mărcilor de oțel se situa sub 25, fiind, de regulă, oțeluri din grupa carbon obișnuit. în ultimii ani, gama sortimentală s-a diversificat continuu, la ora actuală unitatea brăileană avînd In fabricație circa 600 de produse, fabricate dintr-o varietate de mai bine de 120 de mărci de oțeluri, în majoritate aliate și înalt aliate. De la începutul actualului cincinal pină în prezent gradul de înnoire a producției a ajuns la aproape 35 la sută".Ca urmare a muncii pline de abnegație, de căutări creatoare, desfășurate de colectivul de ingineri și tehnicieni al întreprinderii, în ultimii ani au fost asimilate o serie întreagă de produse metalurgice speciale, care se importau la prețuri foarte ridicate, ca profilele : jantă (utilizat la fabricarea roților pentru autovehicule), profile late cu bulb, cu lățimi de 100—120—140—160 mm șl grosimi in gama 7—9 mm (utilizate în industria navală), poli (pentru fabricarea electromotoarelor), inele combinate (pentru roțile autovehiculelor), șină

de batere stingă și dreapta (necesare combinelor pentru recoltarea cerealelor) etc. De asemenea, au fost repro- iectate, pe principii noi, o serie întreagă de tehnologii pentru unele produse destinate exportului : profiled 1-16, 1-14, 1-12, U-10, U-12 ; cor- niere cu aripi egale și inegale, precum și o serie de profile simple — rotunde, pătrate șl late. Tot ca o realizare deosebită se înscrie și asimilarea profilului 1-155 întărit, utilizat în Industria minieră drept șină monorai, care — pe lingă avantajele

nare. Toate aceste profile sînt realizări în premieră pe plan național, unele dintre ele fiind produse de puține firme din lume.în ziua documentării noastre, lntr-una din halele „Laminorului" brăilean se discuta despre noul profil de laminat asimilat în fabricație. Reținem că este vorba despre un profil laminat destinat confecționării unor scule speciale, atit configurația, geometria, cît și oțelul fiind specifice. Pentru producerea acestui profil laminat a fost necesară pro-
La întreprinderea „Laminorul" din Brăila

economice consistente — prezintă o îmbunătățire substanțială a calității produsului, în sensul asigurării deplinei uniformități in ceea ce privește rectilinitatea și mecanice.Printre cel care au realizările menționate tiți inginerii Ghiță Ștefu, Ilie Ză- voiu, Valeriu Dima, Virgil Sinea și alții. De la inginerul Ghiță Ștefu, cu o bogată experiență acumulată în peste 30 de ani de activitate în domeniul laminării și semnatar al multor noutăți tehnice, coordonatorul compartimentului de proiectare tehnologică, aflăm că producerea in țară a acestor profile se realizează la un cost care reprezintă aproximativ 50 la sută din valoarea acelorași produse importate. De exemplu, repro- iectarea tehnologiilor de pentru nere a nivelulIui de tone țagle, ceea ce echivalează cu o economie în valoare de peste 2,6 milioane lei. La aceasta se adaugă îmbunătățirea substanțială a calității profilelor laminate, precum și creșterea productivității liniei de lami-

caracteristicilecontribuit la pot fi amin

laminara profile „1“ și a celor de pu- lor „în operă" a asigurat, la unui an, reducerea consumu- materie primă cu peste 600

iectarea unei tehnologii și a unei SDV-istici aparte. Efortul a meritat, mai ales dacă avem în vedere faptul că asemenea materiale se importau la prețuri ridicate, în special pe relația devize convertibile. Mai mult decît atit. sarcina primită de lamino- riștii brăileni din partea conducerii Ministerului Industriei Metalurgice pentru asimilarea acestui laminat impunea urgentă de rezolvare in- trucît materialul era absolut necesar bunei funcționări a unor întreprinderi din industria ușoară.Pe baza unei documentări riguroase și a experienței acumulate, s-a trecut la proiectarea tehnologiei de laminare, activitate în care rolul ho- tărîtor l-a avut inginerul Ghiță Ștefu. Printr-o colaborare rodnică între compartimentul de producție și atelierele de execuție s-a lucrat, in paralel, la SDV-urile aferente profilului și... în prezent, profilul — care este un cuțit de stanță folosit în industria pielăriei, cauciucului și încălțămintei — este omologat (după ce a fost testat la beneficiar, prin- tr-un prim lot de 25 de tone), treeîn- du-se la producerea lui în serie pentru satisfacerea tuturor cerințelor interne. Se estimează că prin reali-

zarea In tară a acestui produs se Înregistrează o economie de peste 40 000 lei/tonă. Pentru această realizare tehnică se cuvine remarcată atit activitatea proiectantului de tehnologie, care a acordat și asistență tehnică la laminare, cit și cea a maistrului George Fine, a șefului de echipă Iile Balaban și a șablonistulul Sorin Balaban. Trebuie relevate, totodată, contribuția întregului colectiv de la atelierul mecanic al uzinei I, care a executat cilindrii de laminare și armăturile de ghidare, precum și cea a maistrului Dumitru Niculescu, a șefului de echipă Lazăr Iftode, a laminoriștilor Gheorghe Tudor, Mitică Maioreanu, Costică Ionescu și a altor oameni ai muncii din secția „Laminor III", care au executat profilul laminat. Mai aflăm că, în prezent, sînt în curs de experimentare incă două lucrări de cercetare-pro- iectare, privind fabricarea în țară a altor laminate de mare valoare economică.Activitatea de asimilare a noi produse și tehnologii a influențat favorabil nu numai acțiunea de diminuare a importurilor, asigurînd satisfacerea unor necesități stringente ale economiei naționale, ci a permis și realizarea unui important volum de produse, de valoare ridicată, destinat partenerilor externi. în aceste condiții, comparativ cu prevederile planului pe luna precedentă, întreprinderea „Laminorul" Brăila a reușit să livreze suplimentar beneficiarilor interni importante cantități de produse, iar obligațiile contractuale asumate la export la nivelul primului semestru au fost integral onorate. Mergînd în continuare pe linia modernizării, a asimilării unor produse de înaltă valoare economică, colectivul unității brăilene se angajează să lntimpine cu noi șl însemnate realizări aniversarea zilei de 23 August șl cel de-al XIV-lea Congres al partidului.
Candiano PRICEPUTU
corespondentul „Scînteii

PRODUCȚIA PENTRU EXPORT

realizată ritmic, la înalt nivel calitativ!

întreprinderea „Laminorul*  Brăi
la : se examinează recentul 
produs de înaltă performanță 
asimilat aici - cuțitul de ștan- 
ță pentru unități ale industriei 

ușoareFoto : E. Dichiseanu
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RIGUROS ORGANIZATĂ!

BIHOR

Pretutindeni, prima grijă
nici un bob să nu se piardă!

culcat.satelor este strîngerea la a recoltei de
zori pină să livrăm 800—1 000 deopotrivă.

sea- zil- tone am-

Insămințarea culcare asigură nu în toamnă, cl și conveier in primă-

Zile de vîrf la secerișul griului șl în Cîmpia Crișurilor. în fiecare unitate — așa cum a indicat comandamentul județean pentru agricultură — au fost stabilite, pe oameni și mașini, pe zile și ore. norme precise de muncă, astfel ca întreaga producție să fie strinsă și depozitată fără pierderi și într-un timp cît mai scurt. Pe traseul efectuat zilele trecute prin multe unități agricole din județ am fost martorii unei ample concentrări de forțe.La Sintandrei, Salonta. Tarcea, ca si in multe alte locuri, am primit același răspuns : „Pentru seceris ați venit cam tirziu". Reținem totuși citeva detalii. La C.A.P. Salonta stkm de vorbă cu inginerul Czege Alexandru, președintele unității : „Nu numai că am obținut cea mai mare producție — 10 021 kg griu Ia hectar, dar am și realizat cea mai scurtă campanie. Dar pentru astă am organizat secerișul din ra. Așa am reușit nic în bază între grîu. Impresionează,pla mobilizare de forțe concentrate și la eliberatul terenului. Numai cu atelajele, aici, se transportă zilnic 200 tone paie, creindu-se front de lucru tractoarelor pentru semănatul culturilor duble, in special a pregătirilor pentru turii de tifon, numai o coasă prima verigă dinvară. La Sintandrei, inginerul loan Pop, președintele cooperativei agricole. Încerca nu numai satisfacția, realizării. în al cincilea an consecutiv, a unei producții de peste 8 000 kg grîu la hectar, ci si faptul că 80 la sută din recoltă este destinată seminței. Efectul 7 Un venit suplimentar de 7197 lei la fiecare hectar cultivat.în aceste ore fierbinți ale recoltării păioaselor, spiritul de Întrajutorare lși spune mai mult ca oricind cuvin- tul. Săptămîna trecută, bunăoară, un Însemnat număr de combine a fost detașat la șes din zona colinară. Buna organizare a muncii este însă cea care sporește randamentul mijloacelor mecanice. La Tulea, Homo- rod și Ianoșda, sub directa supraveghere a șefilor de fermă, secerișul se intensifică de la ceas la ceas. „Reglăm combinele de două-trei ori pe zi, in funcție de starea lanurilor, ciștigind astfel ore prețioase in favoarea recoltei" — ne spunea inginera Maria Cadar, șefa fermei nr. 5 a

C.A.P. Tulea. în aceeași localitate insă n-au lipsit nici situațiile care umbreau spiritul de răspundere. La numai cîteva sute de metri de sediul cooperativei, cinci combine nu intraseră în brazdă nici la ora 10. Și nu pentru că ar fi fost cumva defecte. A fost nevoie de intervenția promptă a președintelui Consiliului Agroindustrial Salonta, pentru a redistribui operativ mijloacele mecanice in lanurile în care puteau secera din plin. Intervenție care s-a dovedit a fi eficientă și Ia Ianoșda pentru urgentarea unor remedieri la combine care tărăgănau nejustificat, precum și la Mădăras, pentru rectificarea unor greșuri de recoltare în u- nele porțiuni cu grîuCă toată suflarea direct interesată de timp și fără pierderigriu ne-am convins trecînd și prin comuna Nojorid. Aici fuseseră mobilizați în cîmp, alături de echipe de cosași, zeci de elevi din localitate, în frunte cu directorul școlii, la •trîngerea spicelor.La Cefa, ca și la Sînnicolau Român, combinele se descărcau din mers, cîștigîndu-se la fiecare mașină circa 
1 minute de lucru, ceea ce, pe parcursul unei zile. înseamnă un cîștig de o oră și jumătate. „Anul acesta am reușit să evităm decalajele mari Intre lucrări 7 Cum am procedat 7 Ar trebui să repet ceea ce, de fapt, știe toată lumea. N-am făcut altceva decît să ne ținem foarte serios de ceea ce am stabilit prin programul de lucru. Or, pentru aceasta, decisivă este repartizarea judicioasă a mijloacelor mecanice pe fiecare lucrare și, ceea ce n-am făcut în anii anteriori, redistribuirea operativă a forțelor la lucrările unde se produceau aglomerări și lntîrzieri" — preciza inginerul Ghiță Constantin, șeful fermei nr. 1 a C.A.P. Cefa. La Sînnicolau Român, inginerul Petru Feier, șeful secției de mecanizare, supraveghea îndeaproape remedierea defecțiunilor la două combine. Nu avem staționări mai mari de o jumătate de oră pentru defecțiuni curente. Este o dovadă a responsabilității cu care s-a lucrat la repararea lor — afirmă interlocutorul. Reținem că, sub coordonarea trustului județean de mecanizare, la centrul de reparații Marghita, prin reamenajarea unor remorci casate, s-au realizat ateliere pentru asistentă tehnică, aflate acum în dotarea fiecărei secții. Găsești aici

aparat de sudură, banc de lucru, un minim de piese de schimb, dispozitiv pentru autodepănarea combinelor și, desigur, personal canici detașați S.M.A., inclusiv profil.La Girișu de ___ _____ ________ .președintele Consiliului Agroindustrial Sinmartin, ținea morțiș să ajungem și la ferma Tărlan. De doi ani lucrează aici inginera Marla Vaida și numai in doi ani producțiile aproape că s-au dublat. Combinele înaintează cu viteza întîl mică și cu masa de lucru redusă aproape la jumătate, pentru ca efectiv să nu se piardă nici un bob din rodul bogat. „Secerăm ultimele hectare. Timpul înaintat de acum, lanurile coapte ne o- bligă să muncim nu după ceas, ci atit cit este necesar" — adăuga șefa fermei. 4Am Încheiat raidul nostru la cooperativele agricole din Biharia și Tă- mășeu. Fiecare lan era parcelat corespunzător, avlnd stabilite numărul de combine și producția estimată. Motivul ? „Avind normă zilnică clar precizată, mecanizatorul devine mal exigent, se autoconțrolează nu numai asupra ritmului lucrării, ci veghează șl la reglajul mașinii, la calitatea recoltării", releva maistrul mecanic Nagy Carol, președintele C.A.P. Tămășeu. Trecînd pe Ia primărie, un singur răspuns : „Toți oamenii sînt în cîmp". Și Intr-adevăr, acolo erau. „Volumul mare de lucrări pe care-1 avem de executat — ne spune Ștefan Szilagyi, primarul comunei Biharia — impune tuturor cadrelor de Ia nivelul comunei să urmărească oră de oră ca randamentul să fie cît mai ridicat. Cum anume o facem 7 Organizînd cit mal bine, la fața locului, activitatea și exercitind un control permanent".Binevenite pentru culturile prăsitoare, ploile care au căzut în ultimele zile ale săptăminii trecute au Întrerupt secerișul. Reluat la scara Întregului județ duminică, el trebuie mult intensificat. Îndeosebi In zona colinară. prin intrarea combinelor cît mai de dimineață in lan și asigurarea funcționării lor Ia capacitate pe tot parcursul zilei. întrucit, pină luni seara, grîul a fost recoltat pe ogoarele bihorene doar de pe 48 la sută din suprafața cultivată.
Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii*

de eleviCriș,
calificat, me- la atelierele de la liceele deloan Chivari,

La intrarea lntr-una din secțiile cu o mare pondere in producția de export a întreprinderii „Electromureș" din Tirgu Mureș retine a- tenția următoarea chemare-apel : „Exportul — realizat la cotele exigențelor anului 1989 !“. Am făcut această subliniere pentru a ilustra preocuparea colectivului acestei mari unități pentru realizarea exemplară a producției pentru export. Fapt deloc întîmplător dacă avem în vedere că acest an reprezintă o perioadă de virf în exportul unității. Și aceasta atit sub raportul volumului absolut, cît și al calității produselor. Bunăoară, in acest an exportul înregistrează o creștere de aproape 50 la sută față de anul precedent și de 213 la sută față de 1980.Un alt lucru demn de relevat : •porul substanțial al exportului, ce urmează a se asigura față de anul trecut, nu se realizează oricum. ci exclusiv pe seama produselor noi. Pentru că și acele produse asa-zise tradiționala au fost modernizate. incit se apreciază, pe drept cuvînt. că nici un produs exportat în acest an nu mai este Identic din punct de vedere constructiv sau funcțional cu cel din anul 1988.Meritoriu este șl faptul că. țlnînd Seama de conjunctura de pe piața externă, dar și de utilizarea în procesul de producție a unor materiale deosebit de valoroase (cum este cuprul), colectivul de aici a reușit prin acțiuni statornice să asigure o schimbare și în structura producției de export. Pe baza prospectării atente, pas cu pas. a pieței, dar și a efortului de a realiza rapid modificări funcționale și în designul produselor, s-a reușit, bunăoară, ca in primul semestru din acest an produsele electrocalorice să ocupe o pondere foarte Însemnată în structura exportului, diminuin- du-se, pe această bază, consumul de cupru și de alte materiale. în condițiile creșterii volumului exportului. dar si al cursului de revenire, superior în raport cu cel realizat la alte produse.Machetele, graficele șl. cu deosebire. mostrele din impozanta expoziție de la intrarea în întreprindere— unde au loc. in mod tradițional, tratative directe cu numeroși parteneri — constituie argumente palpabile pentru succesele obținute pe linia înnoirii produselor și a creșterii eficientei exportului. Aici, ca și în secțiile de producție, am distins că intre noutățile de ultimă oră se numără. între altele, sculele de înaltă complexitate tehnică (co- chile de turnat sub presiune, stanțe)— destinate. în premieră, la export, conductorii ce valorifică superior

La întreprinderea 
„Electromureș" 

din Tîrgu Mureș

materiile prime, cablajele de complexitate ridicată, noile tipuri de cordoane cu fișe injectate și cele pentru telefonie, produsele speciale, cele electrocalorice si de uz gospodăresc. convectoarele electrice, casele de marcat electronice cu două benzi. Aflăm - că numai în luna iunie anul curent unitatea a exportat aproape 150 sortotipodimensiuni de produse diferite, in peste 20 de țări ale lumii. Explicația acestei diversități de produse 7 Ne-o oferă directorul unității, ink, loan Ol- teanu :— Aș putea spune că întregul nostru colectiv, și îndeosebi specialiștii din proiectare, se ocupă de export. Există o adevărată competiție cu timpul. în căutarea permanentă 
a noi soluții pentru îmbogățirea nomenclatorului de fabricație, pentru ridicarea performantelor tuturor produselor, chiar și a celor introduse in fabricație numai cu citeva luni în urmă. în momentul de față, o bună parte din produsele ce urmează a fi livrate la export in trimestrul al III-lea au fost lansate in fabricație, iar altele au fost chiar expediate. Și încă un fapt. în activitatea noastră ne-a ajutat un lucru pe care multi îl neglijează : strădania de a aplica rapid noutățile din domeniul nostru și. nu în cele din urmă, preocuparea de a bora merț careCă și aplicate atenția colectivului o denotă si alt lucru : în numeroase cazuri tratativele directe au fost (și sînt) purtate direct in întreprindere, la care, în mod tradițional, participă atit reprezentanții întreprinderilor de export de profil, cit și (în primul rînd) cadrele tehnice direct implicate în realizarea Multe. „Orice tivă solicitată giner Liviu producției de «pe loc», iar de execuție și livrare se stabilește în cunoștință de cauză".Firește, pentru a aplica această metodologie de lucru, producția a fost organizată de așa manieră incit. In orice conjunctură, să se poată trece în cel mai scurt timp de la

. . cola-bine cu Întreprinderile de co- exterior de profil și cu fie- firmă și partener in parte, aceste cerințe — cunoscute, dar au stat permanent în

produsului. Avantajele 7 modificare construc- — sublinia doctor in- Marian. coordonatorul export — se clarifică eșalonarea termenelor

prototip la producția de serie mare. Bunăoară. în raport de volumul sporit al producției de export din acest an. colectivul de aici a creat, prin autoutilare. linii de montaj și locuri de muncă speciale pentru producția de export, cum sint cele de la cablaje — organizată nu numai pe fluxuri tehnologice specializate, ci și pe partenerii importanți, iar Ia secția de mecanică fină și electronică au fost create echipe speciale pentru export. Un alt amănunt : liștii unității au creat, de tehnologii de mart eficiență ductivitate, între care se cea de execuție a minerului de călcat din mase plastice te. în locul bachelitei producția s-a dublat, iar calitatea a crescut considerabil —. precum și tehnologia de îndoire mecanizată a elementelor încălzitoare in tub metalic. Totodată. în scopul realizării producției de export cu consumuri reduse de energie s-au introdus noi tipuri de mașini de sertizat elemente conectice metalice electromecanice (la secția cablaje auto, cu cea mai mare pondere in producția de export), a căror funcționare, prin folosirea aerului comprimat, nu mai depinde de folosirea unui compresor autonom, consumul de energie redueîndu-se în felul acesta la jumătate. Dar pentru a cîștiga teren pe o serie de piețe deosebit de exigente, cum sint cele din R.F. Germania. Olanda. Polonia, R. D. Germană. U.R.S.S., S.U.A. și altele, specialiștii nu au omis. în perioada pregătirii fabricației, nici detalii „minore" la prima vedere, cum sint culegerea de date vizînd microclimatul țării in care se exportă, nuanțele coloristice utilizate ș.a.Ce eficientă au avut asemenea preocupări pentru înnoire și competitivitate In primul semestru din acest an 7 Cu toate că exportul a crescut — cum subliniam mai sus — considerabil, iar produsele sint de o mare diversitate si sint exportate în țări cu tradiție industrială, colectivul de aici a realizat. In primul semestru al anului, în plus fată de sarcinile de plan, o producție de export în valoare de peste 13 milioane lei. Prin felul in care muncește și acționează, colectivul întreprinderii demonstrează că este hotărit ca în semestrul al doilea să obțină performante si mai bune în promovarea exportului. întîmpi- nind cu rezultate de prestigiu și in acest domeniu aniversarea sărbătorii de la 23 August și Congresul al XlV-lea al partidului.

specia- curînd, și pro- numără fierului injecta- prin care

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scinteii*

ÎN JUDEȚUL SĂLAJ, PRIN LUCRĂRI HIDROAMELIORATIVE COMPLEXE
5

Puteri sporite pămînturilor sărace
în primăvara jul găzduia un util schimb de dețean pe tema lui productiv al , crări de combatere a eroziunii solului și alte amenajări executate în complex. La momentul respectiv s-a subliniat volumul mare de lucrări de acest gen realizat in Sălaj, rigurozitatea cu care comitetul județean de partid, organele agricole județene au elaborat și urmăresc programul de creștere a potențialului productiv al pămintului, originalitatea și eficiența unor soluții proprii in executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, în general, experiența bună existentă în acest domeniu. Totodată, pentru ca amenajările să aibă o eficiență economică ridicată, iar sumele mari investite să poată fi recuperate cît mai repede, cu acelprilej s-a arătat că există două căi esențiale de acțiune : creșterea producțiilor agricole pe suprafețele amenajate, prin aplicarea corectă a agrotehnicii impuse, și, apoi, întreținerea, protejarea respunzătoare a priu-zise.Cum sînt deci nute și exploatate terenurile în pantă amenajate antierozional din județul Sălaj 7 Ce probleme se ridică și cum pot fi soluționate 7 Iată două întrebări la care vom încerca să răspundem pe baza investigațiilor făcute în mai multe unități agricole, imediat după ploile torențiale căzute și în județul Sălaj In ultima vreme.Cooperativa Agricolă de Producție Meseșeni beneficiază de mai multi ani de asemenea amenajări, aici fiind organizat și perimetrul-etalon dd combatere a eroziunii solului din județul Sălaj. Starea de vegetație a culturilor anunță o recoltă foarte bună pe suprafețe cîndva aproape inutilizabile. Terasele sînt lucrate corespunzător, alternanța culturilor fiind făcută. în conformitate cu cerințele impuse. Nicăieri nu intîlnim arătură „deal-vale", iar benzile in- ierbate sint impecabil Întreținute. Pămintul nu mustește de apă nicăieri. Nici urmă de pierderi de sol. Sigur, una din explicații ar fi aceea că deja solul este fixat, cei cițiva ani de aplicare corectă și consec-

anului trecut, Săla- foarte interesant și experiență interju- ridicârii potențialu- pămintului prin lu

și exploatarea co- amenajărilor pro-protejate, Jntreti-

ventă a unei agrotehnici adecvate spunîndu-și acum cuvîntul.La Cooperativa Agricolă din comuna Mihai Viteazul, ferma Panic, terenul a fost amenajat mai recent în terase banchetă „tip Sălaj". Ele se unesc cu cele din perimetrul Cooperativei Agricole de Producție Vîrșolț. Culturile în fîșil (plantele Rraminee alternează cu porumb sau sfeclă, iar trifoiul cu porumbul sau sfecla) merită reținute pe o peliculă color. Doar pe suprafețele date in exploatare foarte de curînd ploile torențiale au făcut niște șiroaie de dimensiuni fi refăcute reținem că mare, circa Bilghez a Cooperativei Agricole de Producție Nușfalău intîlnim o situație aproape perfectă privind întreținerea și exploatarea suprafețelor amenajate atit pe pantă, cît și în luncă. Sus, pe versant, pășune, apoi griu și iar sfeclă. Sus sint amenajate terase clasice, iar jos terase banchetă și culturi în fișii. în imediata apropiere, terenul amenajat prin lucrări de desecări și drenări nu suferise deloc. în mod asemănător se prezintă lucrările și la cooperativele agricole de producție Șim- leu Silvaniei, Chioșd, Șomund, precum și în multe alte unități agricole.Și iată ce se întîmplă pe terenurile amenajate, dar unde nu se aplică corect agrotehnica antierozională. La Cooperativa Agricolă de Producție Boghiș, pe un versant amenajat antierozional, a cărui lungime trece de 3 400 metri, ploile făcuseră adevărate ravagii. De ce 7 Ni s-a spus că în zonă, a plouat ceva mai tare. Poate, dar nu aceasta este principala explicație. Pe respectiva suprafață erau vizibile două mari greșeli, în primul rind, un asolament necorespunzător (terenul a fost insămîn- țat in exclusivitate cu porumb). în al doilea rind, arătura a fost executată din deal in vale. Vizavi însă, pe o altă suprafață amenajată, s-a lucrat bine, pierderile de sol fiind mult mai mici.La un moment dat, pe șoseaua Boghiș-Valcău întîlnim echipe muncitori de la întreprinderea drumuri și poduri, care lucrau zor la degajarea carosabilului de

relativ mici și care pot cu eforturi ușoare. Să e vorba de o suprafață 300 de hectare. La ferma

de de de mii

transportat de ape. Sol fertil In cantități foarte mari. Efectul negativ a ceea ce s-a întîmplat pe versant nu s-a oprit însă în șosea, ci a trecut dincolo, pe luncă, unde au fost colmatate canalul și drenurile, care nu se mal vedeau. Cultura de sfeclă fusese și ea calamitată. Care sînt cauzele acestei situații 7 Ne răspunde inginerul Victor Sabău, președintele Cooperativei Agricole de Producție Valcău : „în general, respectăm agrotehnica cerută, dar In cazul de față lucrările s-au efectuat fără un control riguros, exact, în perioada respectivă eu fiind plecat pentru mai multe zile din unitate..." Neres- pectarea agrotehnicii impuse pe suprafețele amenajate se poate constata și la alte cooperative agricole de producție.— Fapt este că toți specialiștii din agricultura județului nostru știu cum trebuie să fie executate lucrările, iar marea majoritate a conducerilor de unități, inginerilor, mecanizatorilor aplică întocmai agrotehnica impusă pe suprafețele amenajate. E adevărat însă că, în unele situații, structura de culturi nu le permite realizarea unui asolament corespunzător acestor cerințe, dar și aici, cu un efort organizatoric, tot s-ar putea găsi soluții, apreciază tovarășul Dumitru Nisior, șeful laboratorului județean de combatere a eroziunii solului.Iată In această privință și alte opinii ale unor factori direct răspunzători de buna protejare, întreținere și exploatare corectă a suprafețelor amenajate. „Așa cum se poate constata pe teren — ne spunea Dumitru Pitic, directorul adjunct al direcției agricole județene — în general se manifestă răspundere din partea beneficiarilor pentru punerea în valoare a eforturilor materiale și bănești făcute in vederea ridicării potențialului productiv al pămintului. Este o caracteristică a muncii noastre — dată fiind situația din județul Sălaj — ca Ia diverse instruiri, în comandamentele organizate pe timpul campaniilor de însămînțări să facem o serie de precizări privind exploatarea corectă a suprafețelor amenajate. Este adevărat, mai sînt și situații în care, fie din grabă, fie din

superficialitate, sa comit și greșeli. Pe de altă parte, unele cadre tehnice nu au o viziune de perspectivă privind organizarea asolamentelor, chiar in condițiile in care nu au momentan cea mai adecvată structură de culturi, structură care, in timp, pe măsura posibilităților șl ținînd cont de suprafețele amenajate, urmează să fie îmbunătățită". „Fără să trecem cu vederea unele situații în care mecanizatorii, scă- pați de sub control, lucrează incorect, pentru care ne facem răspunzători, impunlndu-se măsuri severa în asemenea cazuri — adaugă Tă- nase Hada, directorul trustului județean de mecanizare —, aș dori să subliniez că se poate lucra pe curba de nivel numai in condițiile în care suprafețele respective sint integral modelate și nivelate. Pe de altă parte, ne trebuie, indiscutabil, o dotare suplimentară cu tractoare și utilaje față de alte județe, care nu au amenajate suprafețe atît de mari, deoarece din cauza umidității ridicate a solului intîrziem demararea lucrărilor, productivitatea este scăzută la semănat, lucrarea neputînd fi executată pe suprafețele amenajate decît cu anumite tipuri de semănători. Cit privește executarea arăturilor corespunzător cerințelor impuse pe terenurile in pantă, deocamdată nu dispunem nici de utilaje specifice, nici de baza energetică necesară".Toate acestea evidențiază concluzia că pentru protejarea, întreținerea și exploatarea corectă a suprafețelor amenajate in complex sau prin lucrări de combatere a eroziunii solului, se impun măsuri ferme, acțiuni conjugate ale tuturor factorilor răspunzători de destinul fondului funciar. Sigur, situațiile la care ne-am referit sînt izolate, ele necuprinzînd o arie prea întinsă. Evitarea lor Insă cu desăvîrșire impune să se intervină operativ, în orice situație, pină nu este prea tîr- ziu, pentru a se stopa degradarea lucrărilor, ceea ce ar însemna ca orice ploaie să ducă pe apa sîmbetel munca, banii și solul fertil de care avem atîta nevoie.
Eugen TEGLAȘ
corespondentul „Scînteii*



SClNTEIA — joi 20 iulie 1989 PAGINA 3

MĂREȚE ÎMPLINIRI REVOLUȚIONARE 
ÎN „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU11 

ORAȘE ȘI COMUNE ÎNFLORITOARE, 
LOCUINȚE PENTRU TOȚI CETĂȚENII PATRIEI

■

►
►
►

Orașele și comunele patriei noastre au devenit mai înfloritoare și asigură condiții tot 
mai bune de muncă și viață pentru toți cetățenii patriei. Orice om de bună credință nu poate 
să nu constate marile transformări realizate într-o perioadă foarte scurtă, importantele progrese 
obținute în dezvoltarea economico-socială, în transformarea pe o bază nouă a tuturor localități
lor patriei noastre, demne de epoca construcției socialismului și înaintării spre comunism.

NICOLAE CEAUȘESCU

Uriașul efort al oamenilor pentru oameni — cum pot fi caracterizate toate marile realizări din România anilor socialis
mului și, cu precădere, din perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului - își află oglindirea cea mai su
gestivă in noua calitate a vieții, în creșterea permanentă a nivelului de trai material și spiritual al tuturor oamenilor mun
cii, al întregului popor. Toate acestea sînt reflectate — întîi de toate, am spune — în vastul program de construcții de lo
cuințe, dovadă de netăgăduit a grijii față de om, a rezolvării exemplare a unuia dintre drepturile fundamentale ale omului — 
dreptul la o viață demnă. In acești 24 de ani, secretarul general ol partidului a vizitat cartiere de locuințe, a intrat în 
casele oomenilor, a stat de vorbă cu aceștia, interesîndu-se îndeaproape de viața, de problemele lor, într-un dialog perma
nent, mobilizator, generator de încredere și optimism.

OAMENI LA CASELE 
LOR. I-am propus să o Însoțim cîțiva pași. întunericul se lăsase demult ; adia un vlnt înmiresmat de primăvară.— Ați avut o zi grea...

A tăcut; s-a oprit numai cite- ▼a clipe din mers, a privit lung spre crestele zvelte ale blocurilor celui mai nou cartier, care 
se deslușeau în depărtare. Replica primăriței a venit abia intr-un tîrziu, parcă de depar
te, dintre atitea gînduri :— Am avut o zi obișnuită...Trecătorii rari se opreau din drumul lor grăbit spre casă ; o salutau, uneori schimbau împreună cîteva cuvinte, un zîm- bet.

— M-ați întrebat — vocea primăriței suna egală, măsurată — care e realizarea cea mai deplină a urbei noastre în ultimul sfert de veac. Greu de spus, pentru că sînt multe de spus — parcă așa v-am răspuns. Dacă ar fi insă să le concentrăm pe toate într-o singură imagine — priviți !.„.Intraserăm pe aleile noului cartier; ferestrele blocurilor străluceau de lumini.— Lumini la ferestre (un ușor tremur de emoție Încălzea de această dată vocea primăriței). ...Oameni cu rosturile lor, oameni la casele lor. O posibilă definiție a fericirii, un posibil răspuns sintetic la întrebarea dumneavoastră.Toate marile Înfăptuiri obținute de poporul nostru în anii care s-au scurs de la Congresul al IX-lea al partidului pină astăzi, în preajma celui de-al XIV-lea Congres, realizările fără precedent din toate domeniile de activitate s-au reflectat și se reflectă în viața mereu mai bună, mereu mai plină de satisfacții a oamenilor.Un argument dintre nenumărate altele : in anul 1987, declarat de Organizația Națiunilor Unite „An internațional al persoanelor fără locuință", in România socialistă, la fiecare citeva minute, un om, o familie se mutau în casă nouă.
• PESTE 82 LA SUTA DIN 

POPULAȚIA ȚARII LOCUIA IN 
CASE NOI, MODERNE, CON
FORTABILE, CONSTRUITE IN 
ANII EDIFICĂRII NOII ORIN- 
DUIRI, CU PRECĂDERE DUPĂ 
ANUL 1963. • PE ÎNTREG CIN
CINALUL 1986-1990 VOLUMUL 
CONSTRUCȚIILOR DE LOCUIN- 
ȚE DIN FONDURILE STATULUI 
VA ATINGE CIFRA DE 673 000 
DE APARTAMENTE. • IN CIN
CINALUL VIITOR URMEAZA A 
FI DATE IN FOLOSINȚA INCA 
700 000 DE APARTAMENTE, 
ASTFEL INCIT, PRETUTINDENI 
IN TARA - DUPĂ CUM SE 
SUBLINIAZĂ IN PROIECTUL 
PROGRAMULUI-DIRECTIVA AL 
CONGRESULUI AL XIV-LEA AL 
PARTIDULUI -, PROBLEMA LO
CUINȚELOR VA FI PRACTIC 
REZOLVATA.Realități de necontestat, vorbind de la «ine despre societatea în care trăim și muncim, despre puterea economiei socialiste, despre vocația constructivă a românilor — constructori 

de țară nouă, constructori al propriilor destine. Pe bună dreptate sublinia secretarul general al partidului : „Se poate spune că fiecare oraș, fiecare comună constituie tot atitea vaste șantiere, care asigură ridicarea economico-socială Impetuoasă a tuturor localităților patriei noastre, care devin an de an tot mal frumoase, asigurind, In același timp, condiții de muncă, de locuit tot mai demne pentru toți oamenii muncii".
CU ÎNCREDERE, CU 

OPTIMISM. In unnă cu mal puțin de un sfert de veac, orașul acesta era — cum se exprima unul dintre interlocutorii noștri — „o iluzie". Nu locul în care nu se întîmpla nimic, pentru că se petreceau destule; chiar fiecare întimplare măruntă era reverberată la proporții da eveniment. Orașul insă părea uitat de timp și de toate într-o margine de țară. Deasupra unei istorii glorioase băltea un prezent care parcă nu mai voia să se urnească înspre viitor. Mai mult, uneori părea că prezentul se întoarce obstinat spre trecut, ca un cal care cunoaște bine drumul spre casă, strins în hamul micilor evenimente cotidiene. Imaginea aceasta a Dorohoiului de acum douăzeci de ani era perfect valabilă pentru multe alte orașe ale țării, care păreau intrate pe făgașul unei lente degradări.La început s-a construit o întreprindere, apoi alta. Oamenii, plecați în căutare de lucru, risipiți pe cine știe unde prin țară, s-au întors acasă. S-au construit locuințe — primele blocuri pe locul căsuțelor insalubre, igrasioase.Am numit Dorohoiul, dar puteam numi Ia fel de bine municipiul capitală de județ, Botoșani. după cum puteam numi Alexandria, Sighetu Marmației, Vasluiul, Slatina și destule altele.— Am străbătut orașul, am privit cu atenție în jur. Nu și-a pierdut, oare, farmecul bătrî- nul tîrgușor de altădată ?— Dacă sărăcia, amorțeala civică au „farmec", orașul și l-a pierdut în anii aceștia cu desăvîrșire. Dar noi, cu toții, ne bucurăm că și l-a pierdut IRăspunsul profesorului pensionar Octav Guțic, monograf și iubitor neobosit al urbei natale, nu e valabil, nici el, fără îndoială, numai pentru orașul Dorohoi. Ci și pentru alte zeci și zeci de localități din întreaga țară, care au căpătat o nouă, fertilă existență, o nouă înfățișare. Toate uriașele transformări petrecute în viața localităților țării și, implicit, în condițiile de viață ale oamenilor nu au nevoie de savante demonstrații, ele dețin argumentul de nezdruncinat al faptelor. Toate își au temeiul — un alt adevăr de neeludat — în dezvoltarea susținută, dinamică a forțelor de producție, a industriei în primul rind, a economiei în ansamblul său. Toate au determinat schimbări de esență in calitatea vieții ; despre toate vorbesc cel mal convingător oamenii — făuritorii șl 

beneficiarii acestora. El, oamenii simpli, oamenii obișnuiți, oamenii adevărați au ridicat și întreprinderile, și casele, asigu- rîndu-și propria bunăstare. Se aud în vremea din urmă în lume, din ce în ce mai lungi, mai ditirambice discursuri despre drepturile omului ; se despică firul în patru, în patruzeci și patru, fără a se ajunge însă la miezul problemei. Este evitată, cu bună știință sau nu, legătura indisolubilă dintre cele două drepturi fundamentale, e- lementare ale omului : dreptul la muncă și dreptul la o locuință după rigorile traiului civilizat. Drepturile acestea, trăite șl simțite de constructorii socialismului românesc, sînt exprimate implicit, simplu, prin fapte, fără poleiala retorică a discursurilor sforăitoare.O spune și biografia muncitorului sticlar Miluță Vieru, biografie ce se suprapune, în liniile sale esențiale, celei a miilor, a milioanelor de oameni ai muncii care și-au găsit rostul în viață, a milioanelor de oameni la casele lor.— Nu cu mulți ani in urmă, cînd s-au dat în folosință primele întreprinderi mari. populația Dorohoiului a început să crească. Veneau oamenii din împrejurimi, unii făceau naveta de departe. Erau, ce-i drept, cîteva apartamente, dar cum să împaci pe toată lumea ? Să primești o casă, în perioada respectivă, chiar dacă erai muncitor fruntaș, era un eveniment. O garsonieră dacă „prindeai" era bine, măcar să fie la bloc, cu tot confortul. Și confortul era cîteodată 3 și 4 — nu se mai construiesc apartamente din astea ; prea puțini le mai țin minte — și tot era bine. Astăzi să ai două, trei, patru camere, după necesitățile familiei, e ceva de la sine înțeles. Locuiam și eu, împreună cu soția și cei 5 copii, într-o singură cameră. Avem astăzi — repartizat prin întreprindere — un apartament cu 4 cămere în centrul orașului. Ni s-a schimbat viata și o dată cu viața ni s-au schimbat și gîndurile. Altfel le înțelegem pe toate, altfel ne gîn- dim la viitor : cu încredere, cu optimism.
GRIJA PENTRU CON

DIȚIILE DE VIAȚA ALE 
OAMENILOR - ORI- 
CÎND MĂSURABILA IN 
FAPTE. Un vast program de construcții de locuințe ■ luat naștere ca urmare a dezvoltării economico-sociale echilibrate a țării, a sistematizării localităților urbane și rurale. An de an s-a pus un accent sporit pe creșterea calității lucrărilor, sporirea suprafeței locuibile, îmbunătățirea substanțială a finisajelor, ridicarea gradului de izolare termică, creșterea corespunzătoare a confortului de locuit și, nu în ultimul rind, realizarea unei plastici arhitecturale moderne, cu specific local, în condițiile reducerii consumurilor de materiale deficitare și mai scumpe, ale creșterii eficienței economice în întreaga activitate de construcții.

Așa cum se subliniază în proiectul Programului-Directi- vă, au fost create condițiile ridicării indicatorului de locuibilitate, ajungindu-se pină la 10—12 mp suprafață pe locuitor. Va spori, totodată, ponderea apartamentelor de tipul IA și IB cu suprafețe majorate, numărul mediu de camere pe apartament urmind să depășească 2,6.Este de-ajuns să analizăm graficul grupării după numărul de camere al locuințelor construite din fondurile statului și date în folosință in anul 1965 și în anul 1988, pentru a înțelege semnificația actuală a noțiunilor de calitate și confort în domeniul construcțiilor de locuințe. In anul 1965, din totalul locuințelor. 12,2 la sută îl reprezentau cele cu o singură came- ră, 59,6 la sută cu două camere și 28,2 la sută cu trei camere. In anul care a trecut, situația se prezenta astfel : 17,3 Ia sută din total — locuințe cu o cameră, 36,8 la sută cu două camere, 37,1 la sută cu trei camere și 8,8 la sută cu patru șl mai multe camere (acestea din urmă inexistente la nivelul a- nilor ’50). Se constatăț-prin urmare. o creștere substantial? a apartamentelor cu trei camere, precum și o diminuare a celor cu două camere. Dovadă a grijii constante. atente a partidului și statului nostru pentru tinăra generație, pentru tinerii specialiști proaspăt încadrați in producție, pentru condițiile de trai și de muncă ale acestora — se constată, de asemenea, o sporire cu 5,1 procente a apartamentelor cu o cameră, oferind condiții superioare celor existente în căminele de nefamiliști.Creșterea de pesta 6 ori a numărului de apartamente construite din fondurile statului in perioada 1965—1988, la care se adaugă sute de mii de locuințe construite din fondurile populației, paralel cu creșterea populației, devansind-o nu in puține zone ale țării (unde problema locuințelor a fost deja, practic, rezolvată) constituie dovada cea mai vie, de necontestat a politicii înalt umaniste a societății noastre, în care totul se realizează cu oamenii, în beneficiul nemijlocit al acestora. Un „amănunt" încărcat de semnificații: dacă s-ar fi menținut ritmul construcțiilor anterior anului 1965, actualul fond locativ ar fi fost realizat abia in anul.„ 2080!
CUM SE NAȘTE UN 

ORAȘ. Un bloc al specialiștilor, mai întîi; apoi un mic cartier muncitoresc. Puterea economică a uzinei a crescut an de an; cartierul a crescut și el pe măsură. Un adevăr pe care îl recunosc cu toții: biografia fiecăruia dintre cetățenii foarte tînărului oraș trece pe la porțile uzinei.— Cind am venit aici, după absolvirea Liceului industrial pentru construcții de mașini din Pitești, nu credeam să rămîn. O vreme am făcut naveta — ne mărturisește muncitoarea Pe- truța Mitu. M-am căsătorit cu un coleg, am primit casă in Colibași, a venit pe lume fetița. 

Astăzi n-am mai pleca nicăieri de aici; ni se pare mai bine ca oriunde!De curînd, familia muncitorului Ion Mitu, de la Uzina de Autoturisme din Colibași, s-a mutat iarăși în casă nouă: trei camere spațioase, bine împărțite, frumoase.— Am fi putut lua apartamentul în primire mai devreme, dar am zugrăvit, am mai pus la punct cite ceva. De fapt, în V 2 B nu s-a mutat încă toată lumea. Fiecare vrea să-și zugrăvească după gust, să-și mai a- ranjeze, să-și mai amenajeze. Nu se grăbește lumea — are unde sta. Astăzi, la noi, oamenii se mută nu pentru că n-ar avea unde locui — s-au dus vremurile alea! — ci, cind crește familia, pentru o cameră sau două în plus.In 1968, cînd a Ieșit pe poarta uzinei primul autoturism românesc, existau la Colibași în jur de 60 de apartamente. Acum sînt 9 200. S-a construit mult și din ce în ce mai bine, mai frumos, în ultimii ani Saltul acesta spectaculos, pentru care nu există practic termeni de comparație, se poate regăsi aproape pretutindeni in România ultimului sfert de veac. Să exemplificăm: în Alexandria, în anul 1965, existau 48 de apartamente; cele peste 14 000 ' construite de atunci și pină in prezent au schimbat înfățișarea localității, în municipiul Bu^șu gxistă astăzi de peste 20 do ori mai multe-apartamente decis erau in 1965. La Craiova nunțărul locuințelor a crescut vertiginos. Creșteri fără precedent s-au înregistrat și la Slobozia, Drobe- ta-Turnu Severin, Oradea — și periplul pe harta țării poate continua.Izolarea, marginalizarea anumitor zone, ignorarea lor au luat pentru totdeauna sfîrșit prin politica de largă deschidere a repartizării echilibrate, armonioase a forțelor de producție pe întreg teritoriul patriei. în cele mai îndepărtate comune, în orașe, în toate localitățile, prezența constructorilor nu mai reprezintă un eveniment. Această prezență poate fi alăturată ideii de progres, de bunăstare, de ridicare susținută a gradului de civilizație, de generoasele finalități ale construcției socialismului și comunismului în România.
VIAȚA PE VERTICALĂ.— Un eveniment cu adevărat emoționant din viața de constructor? Unul oare să le adune pe toate?Inginerului Silviu Soare, din Brigada complexă nr. 7 a Antreprizei de Construcții București i-au trebuit cîteva clipe ca să-și adune gîndurile, apoi ne-a privit drept în ochi:— Proba de inundare, cred. E ultima operațiune a constructorilor unui bloc de locuințe. Despre ce e vorba: se inundă terasa, pînă la un anumit nivel, timp de 72 de ore. Dacă etajul superior rezistă fără fisuri, totul e în regulă, locatarii iși pot primi cheile, se pot muta; noi, Ia rindul nostru, ne putem muta șantierul in altă parte. Am găsit, în decursul activității mele, multe semnificații acestei așa- numite probe de inundare. Dacă asemuim, de pildă, construcția unui bloc unui edificiu uman...— Da ce v-ați oprit? Continuați...— S-ar putea să vl se pară puțin... ciudate ideile noastre, ale constructorilor, cei care ne trăim viața pe verticală, pe schele. O construcție este, spuneam, ca o existență omenească, un lung șir de vieți ome

nești, ca să fim mai exacți, în care intervin, desigur, și astfel de „probe de inundare", situa- ții-limită, momente de autoevaluare, de analiză. Dacă nu ți-ai clădit destinul cum se cuvine, astfel de momente descoperă fisurile, lacunele, locurile șubrede... Proba de inundare, succesul ei e un punct-cheie în activitatea noastră, în mersul nostru înainte...— In mersul nostru de colo- colo, ca să spunem lucrurilor pe nume. Azi — aici, mîine — la celălalt capăt al orașului, peste tot se construiește, e nevoie de noi peste tot..., intervine maistrul Ovidia Toma („Meșterul", cum îi zic colegii de muncă).— Ai dreptate. Meștere, xîmbește inginerul Silviu Soare.„Meșterul" și-a scos casca și Iși șterge cu brațul sudoarea de pe frunte. Un gest emoționant prin simplitatea lui.— Vreți să știți ce gindim noi. constructorii de case — ne iscodește cu privirile Ovidia Toma. La oameni ne gîndim. Ei vin și încălzesc, cu suflarea lor, cu bucuriile și necazurile lor, spatiile acestea frumoase si goale pe care le facem. Orice meșteri mari se gindesc la oameni, altfel ar lucra fără spor. Si, zău, uneori cind ne punem mintea. sintem și noi meșteri - mari !...Meșteri mari care au schimbat înfățișarea străvechii noastră jâ Capitale. ->®Din cele peste 600 000 de apar- 7; famente construite în București după 23 August 1944, peste o jumătate de milion au fost ridicate după istoricul an 1965 ! Celor citorva cartiere ale Capitalei li s-au adăugat altele noî — adevărate orașe in marele oraș. „La sfîrșitul acestui deceniu — aprecia secretarul general al partidului —’ capitala patriei noastre va deveni o metropolă modernă, demnă de epoca marilor înfăptuiri revoluționare, demonstrînd astfel forța și capacitatea creatoare ale unui popor devenit pe deplin liber, stăpîn pe destinele sale și care își făurește viata nouă socialistă așa cum o dorește el".Cuvintele acestea pot constitui efigia tuturor marilor zidiri ale socialismului.
DRUMUL DE LA SAT 

SPRE ORAȘ - UN 
DRUM SPRE MAI BINE. Constantin Măgureanu a fost de meserie poștaș. Cine cunoaște mai bine o așezare, oamenii ei, decit un poștaș ?— Apoi, de cunoscut o cunosc, da’ parcă n-o mai recunosc ! Numai adrese noi cite sînt, că nu le mai țin șirul. Mai de mult, dacă n-aveam cine știe ce — noroi era din belșug. Trebuia să umbli cu catalige prin comună. Azi, dacă dai oul de-a dura se duce pînă hăt-departe, la celălalt capăt al Drăgăneștiu- lui ; avem asfalt, de’ ! Și oamenii parcă îs mai țanțoși, mai nu știu cum ! Case cu o odaie se făceau înainte vreme ; mî- neam (adicătelea dormeam) în tindă pînă toamna tîrziu, la căderea zăpezii. Acu’ are lumea case cu etaj, avem și blocuri în comună. înainte vreme, la vreo trebuință, făceam drumul pînă în oraș, în Alexandria, care cu căruța, care pe jos. după cum era darea de mînă a fiecăruia. Azi drumul spre oraș îl facem aici, la fața locului. înțelegeți dumneavoastră? Azi-mîine ajungem orașu’ din urmă !Cuvintele simple ale acestui țăran din comuna Drăgănești- Vlașca. din însoritul ținut al Teleormanului. ascund un mare

adevăr : drumul spre oraș al țăranului român este astăzi un drum spre urbanizare, un drum al progresului și bunăstării. Nu numai in localitățile rurale ale județului Teleorman s-a construit mult in vremea din urmă; nu numai acestea și-au schimbat înfățișarea. Grija pentru ameliorarea continuă a condițiilor de trai ale țărănimii a avut in vedere toate așezările rurale ale patriei.Să amintim, spre edificare, faptul că, din 1965 pînă in prezent, s-a construit la sate un număr de aproape 2 milioane de case, la care se adaugă 100 000 de apartamente din fondurile statului, pentru personalul din Invățămînt, sănătate, pentru alți specialiști, oferind astfel condițiile unui trai demn, civilizat. „Fără îndoială — arăta secretarul general al partidului — realizarea acestor cerințe ale unei vieți civilizate, moderne, in spiritul umanismului propriu societății noastre, cere o perioadă mai îndelungată, cere eforturi susținute. Dar avem ferma convingere că, împreună cu locuitorii satelor, vom reuși treptat, treptat să rezolvăm această problemă, astfel încît, In deceniul următor, să facem pași importanți în această direcție, să ridicăm, astfel, nivelul general de viață și al populației de Ia sate, să creăm condițiile a- propierii treptate a condițiilor de muncă și de viață, să dispară deosebirile esențiale dintre sat și oraș".într-adevăr — o spun cu certitudine și cu mîndrie locuitorii satelor — drumul spre oraș al țăranului român nu mai acoperă istovitoare distanțe. El se regăsește viguros în întregul pro

ces. amplu și consecvent, de apropiere a condițiilor de viață și de muncă rurale de acelea din mediul urban.Oamenii României socialiste— oameni cu rosturile lor, oameni la casele lor...
LUMINI LA FERESTRE. Cîteva zile numai pare un ciudat ținut al nimănui, fără viată, fără zgomotul, fără forfota care vestesc prezența oamenilor. Un elegant și suplu ansamblu arhitectonic — o imagine de ilustrată. Și la numai citeva zile se aprind lumini la ferestre, semn că au început să sosească primii locatari. încă de dimineața devreme apar mașinile cu mobilier. Se sădesc primii pomi, primele flori ; în spațiile dintre blocuri se amenajează terenurile de joacă pentru copii. Oamenii încep să se cunoască, să se ajute ; se încheagă asociația de locatari. După-amiaza, în fața casei, sub un petic de umbră, bărbații fac pronosticuri pentru meciurile de fotbal ; femeile schimbă rețete; copiii bat mingea prin preajmă— se sparge, din greșeală, primul geam ; viața intră pe făgașul normal...Cel mai cald, mai emoționant simțămint al trecătorului, după lăsarea întunericului. prin- tr-unul dintre noile cartiere de locuințe, e dat. într-adevăr, de luminile de la ferestre. Fiecare fereastră poate deschide drumul spre povestea unui om, a unei familii. Totul e să ai răgazul, să știi să o deslușești. Lumini la ferestre, lumini în sufletele oamenilor...

Lelia MUNTEANUFoto : S. Cristian
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Lupta milenară a poporului român pentru libertate 
socială si națională pentru independentă si unitateDocumente programatice de excepțională însemnătate pentru prezentul și viitorul poporului român, proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea, aflate acum in dezbaterea întregii țări, se intemeiază pe aprecierile și orientările cuprinse în expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din aprilie 1988, la marele forum democratic din noiembrie 1988 și la Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie 1989. Documentele pentru forumul comuniștilor români sintetizează dezbaterile ce s-au desfășurat, pe baza acestor expuneri, in organizațiile de partid, de masă și obștești, cu intregul popor, dezbateri care, prin sfera de cuprindere, durata și profunzimea lor, s-au transformat intr-un autentic referendum in cadrul căruia națiunea noastră socialistă și-a exprimat adeziunea deplină la politica partidului și statului. atașamentul față de valorile proprii noii orînduiri. Aceste dezbateri au ilustrat incă o dată cu pregnantă profundul democratism al societății românești contemporane, conferind documentelor pentru Congresul al XIV-lea girul simțirii și gindirii întregului nostru popor, al voinței sale de a înfăptui neabătut strategiile de dezvoltare economico- sociale.In cadrul acestei largi dezbateri naționale s-a dat o înaltă apreciere contribuției hotăritoare a secretarului general al partidului la elaborarea și fundamentarea științifică a întregii politici a partidului și statului nostru, la desfășurarea cu succes a operei de edificare a noii orin- duiri ; intr-o deplină unanimitate de gînd și simțire, oamenii muncii din tara noastră au exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu profunda lor recunoștință pentru modul strălucit în care se asigură înfăptuirea neabătută a principiilor fundamentale ale socialismului, aplicarea creatoare a legităților generale la condițiile con- cret-istorice ale țării noastre, corespunzător comandamentelor fiecărei etape a construcției socialiste. în virtutea acestei convingeri, toți comuniștii, întregul popor român au primit cu profundă satisfacție ho- tărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c. cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. la Congresul al XIV-lea, in funcția de secretar general al partidului, vi- zind în aceasta chezășia continuei ascensiuni a procesului revoluționar în tara noastră, a înaintării patriei pe noi și noi trepte de progres și civilizație.
Formarea poporului ro

mân și continuitatea exis
tenței sale in vatra strămo
șească ; lupta necurmată 
pentru libertate socială și 
națională, pentru unitate și 
independență. Tezel* * pentru Congresul al XIV-lea, magistrala cuvintare rostită la Plenara C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c, de către tovarășul Nicolae Ceaușescu întreprind o aprofundată analiză a dezvoltării generale a poporului român, din adîncuri de vreme și pînă in actualitate, evidențiind marile procese și momente ce jalonează istoria noastră națională, liniile de forță ale existentei sale, marile lecții și învățăminte pe care aceasta le pune in lumină. Abordînd trecutul într-un asemenea moment în care tara se află cu privirile ațintite spre viitor, spre noile orizonturi deschise muncii sale de documentele Congresului al XIV-lea, secretarul general al partidului a dat o nouă expresie adinei! prețuiri pe care partidul o acordă istoriei, muncii și luptei înaintașilor. convingerii, statornic afirmate după Congresul al IX-lea, că nimic nu se poate edifica durabil, trainic fără cunoașterea trecutului, fără aprofundarea tezaurului experienței istorice — acest bun de mare preț al poporului ; se reliefează pregnant, încă o dată, contribuția determinantă a secretarului general al partidului la afirmarea unei noi concepții privind rostul șl menirea Istoriei in perioada contemporană, la cercetarea și studierea trecutului in spiritul obiectivitătii și rigorii științifice, la înlăturarea unor aprecieri și interpretări minimalizatoare cu privire la forța de creație a poporului român de-a lungul veacurilor. Supunînd unei atente examinări științifice, obiective drumul prin vreme al poporului român, s-a pornit totodată de la adevărul că făurirea noii orînduiri se realizează prin încorporarea tuturor tradițiilor progresiste ale oamenilor muncii, prin însușirea concluziilor dezvoltării istorice. a învățămintelor luptelor îndelungate împotriva exploatării și asu- pririi, pentru o viață mai bună, liberă și independentă. „România, 
poporul nostru — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — au ajuns 
Ia un asemenea nivel de dezvoltare 
încit se impune ca o necesitate vitală 
o analiză, chiar foarte succintă, a 
drumului parcurs in istorie, de la 
primul stat centralizat al dacilor, de 
acum 2060 de ani, și pină in prezent. 
Este necesar ca, in cadrul, dezbate
rilor în partid și cu toți oamenii 
muncii, să fie pusă cu putere în evi
dentă lupta poporului român pentru 
formarea sa, a limbii și culturii pro
prii, pentru realizarea națiunii ro
mâne, a statului național unitar".

• Fiori de gheață : SCALA (11 03 72) 
— 0; 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 (8577 12) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30
• Maria și 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, 
Viafa ca o poveste (filmul românesc, 
ieri șl azi) — 19: ARTA (21 31 86)
• In curind se întorc frații : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19
A Colonelul Redl : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 12; 15; 18
A Broscuța fermecată — 9; 11; 13, 
Caz cu caz nu se potrivește — 15; 17;
19 : DOINA (16 35 38)
A Un examen neobișnuit : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17; 19
A Actrița • COTROCENI (81 68 88) — 
15; 17; 19

Tezele pentru Congresul *1  XIV-lea evidențiază rădăcinile istorice adinei care îi leagă pe români de vatra pe care trăiesc ; prin strămoșii lor geto-daci, aceste legături coboară pină în urmă cu patru milenii, do- bindind astfel o trăinicie șl vitalitate impresionante. Au fost milenii de creație istorică amplă, de bogată și efervescentă viață materială și spirituală. încă de la începuturi. Astfel, geto-dacii au fost făuritorii unei originale civilizații, ce a intrat în strin- se și fertile raporturi cu cele mai înaintate civilizații ale vremii : geto- dacii și-au așezat statornic traiul sub semnul unor înalte principii și valori morale, care le-au atras respectul și prețuirea contemporanilor și care au fost păstrate ca un tezaur neprețuit și dezvoltate de poporul român : dragostea de adevăr și dreptate, setea de libertate, cinstea, omenia, hotărirea de a fi singur stăpin pe Soarta șa, capacitatea de sacrificiu în numele țelului înalt al dreptății și libertății.După cucerirea unei mari părți a Daciei de către romani, în cadrul unui lung și intens proces de conviețuire, de întrepătrundere și simbioză a civilizațiilor dacică și romană, s-a -făurit poporul român. Acesta, asemenea înaintașilor săi, a trebuit să poarte necurmate lupte pentru apărarea 

identității sale etnice, a libertății pă- mintului strămoșesc. Așa cum se subliniază în Tezele pentru Congresul ăl XIV-lea. una dintre resursele de tărie ale populației autohtone in confruntarea cu vicisitudinile vremurilor a reprezentat-o capacitatea sa de a-și constitui de timpuriu formațiuni statale proprii, apte nu numai să asigure dezvoltarea economico-socială, dar să și reziste cu succes oricăror presiuni din afară, să găsească modalități optime de răspuns problemelor fiecărei epoci.O treaptă superioară în cadrul a- cestui proces a constituit-o făurirea statelor feudale — Transilvania, Muntenia. Moldova ; emanație a unuia și aceluiași popor, răspunzind unor necesități vitale de afirmare pe plan intern și extern a poporului, structurile politico-statale românești făurite în zorii Evului Mediu și-au dovedit viabilitatea, străbătînd veacurile în pofida unor grele și complexe împrejurări istorice, constituindu-se in factori de seamă ai progresului econo- mico-social în această parte a Europei. Trăinicia, durabilitatea lor s-a datorat și faptului că între cele trei țări românești s-au dezvoltat legături multiple, ce au dobîndit sub sceptrul lui Mihai Viteazul cea mai înaltă expresie, înfăptuindu-se unirea țărilor române sub un domnitor român, realizare epocală în care era întruchipată, alături de valoarea geniului politic al marelui domn, voința de unitate a poporului nostru. Tocmai aceasta a făcut ca mărețul act de la cumpăna veacurilor al XVI-lea și al XVlI-lea, deși s-a desfăcut la suprafață prin intervenția unor mari puteri ostile, să dăinuie peste timp in inimile și conștiințele românești.Tezele pentru Congresul al' XIV- lea, cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. subliniază, pe baza unei riguroase analize științifice, faptul că dominația străină (otomană, habsburgică, țaristă) a ținut sute de ani în loc dezvoltarea țărilor române.

a provocat daune șî suferințe incalculabile poporului nostru, a împiedicat veacuri la rind împlinirea aspirațiilor sale naționale. Secole de-a rîndul, teritoriul românesc a fost de nenumărate ori teatrul unor confruntări acerbe între marile puteri vecine, dornice să se instăpînească aici pentru un timp cit mai îndelungat ; a- ceasta a dus la distrugerea și înstrăinarea unor neprețuite valori materiale și spirituale, a dezorganizat temporar viața economico-socială, a costat mari pierderi -de vieți omenești. Dominația străină a însemnat stoarcerea unor mari avuții ale poporului, jaful străin ajungind adesea pină la secătuirea economică a țărilor române, ceea ce a lipsit societatea românească de vaste resurse, atit de necesare dezvoltării și progresului său economico-social. In anumite părți ale teritoriului românesc, ocupația străină a încercat insășl anihilarea ființei etnice a românilor, amenințare gravă ce a solicitat întrebuințarea energiilor creatoare ale poporului nostru pentru apărarea ființei de neam periclitate, detumîndu-le astfel de la eforturile firești spre propășire. Istoria românească pune, astfel, in relief concluzia că asuprirea străină, politica de forță a marilor imperii reprezintă o frînă puternică in calea împlinirii aspirațiilor îndreptățite ale unui popor, dar nu pot dura la nesfîr- șit, oricit de puternici ar fi cei ce le încarnează, dacă acel popor își consacră toate forțele, toate capacitățile, toate resursele sale de tărie acestor Idealuri. Așa cum a făcut poporul român de-a lungul unei lungi epoci jalonate de revoluțiile de la 1784, 1821 și 1848, de marile biruințe de la 24 Ianuarie 1859, 9 Mai 1877, 1 Decembrie 1918.In opera teoretică a secretarului general al partidului se subliniază cu pregnanță faptul că idealurile independenței și unității naționale au animat neîntrerupt de-a'lungul veacurilor eroica luptă a poporului nostru, care a pus mai presus de orice păstrarea ființei de neam, a libertății gliei străbune ; triumful acestor idealuri a fost chezășuit, așa cum o atestă cu strălucire și izbinzile amintite mal sus, de unitatea de voință și acțiune a poporului, de lupta sa unită pentru afirmarea și împlinirea legitimelor sale drepturi.O dată cu trecerea Ia dezvoltarea capitalistă a țării a avut loc și un proces de puternică penetrație în economia națională a capitalului și monopolurilor străine. Interesate In obținerea în timp scurt a unor profituri maxime, ele au impus condiții oneroase participării lor la efortul da dezvoltare economică, științifică și culturală în care se angajase țara pentru a înlătura rămînerea în urmă. Aceasta a avut drept urmare nemijlocită acapararea de către cercuri monopoliste. bancare străine a unor importante resurse naționale, spolierea lor nemiloasă, scurgerea unei mari părți a avuției țării în afara hotarelor acesteia, ceea ce a făcut ca încă multă vreme România să ră- mină o țară slab dezvoltată din punct de vedere economic, să cunoască ritmuri și progrese lente de creștere economică.
Apariția și afirmarea miș

cării muncitorești — etapă 
superioară in lupta poporu
lui român pentru libertate 
socială și națională. Lupta 
clasei muncitoare și a parti
dului ei politic revoluționar 
pentru răsturnarea vechii o- 
rinduiri și trecerea la edifi
carea noii societăți. Analiza riguros științifică a trecutului național învederează că unul dintre procesele cele mai importante petrecute pe plan social în România, încă de la sfîrșitul veacului al XVIII-lea, a fost apariția și afirmarea tot mai puternică a clasei muncitoare in viața țării. Pe măsura creșterii forței sale numerice. a întăririi conștiinței de sine, a organizării politice și profesionale, a asimilării, ca o călăuză în acțiune, a principiilor socialismului științific, 

clasa muncitoare s-a afirmat drept forța socială cea mai înaintată, consecvent revoluționară în lupta pentru lichidarea asupririi de orice fel, pentru edificarea socialismului. Așa cum se subliniază în Tezele pentru Congresul al-XIV-lea, clasa muncitoare din țara noastră și-a făurit de timpuriu forme de organizare proprii, fapt de mare însemnătate pentru desfășurarea cu succes a luptei revoluționare și pentru îndeplinirea misiunii sale istorice. Astfel, in anul 1893, încununindu-se un amplu și statornic efort de descifrare a realităților și tendințelor societății românești, de asimilare creatoare a principiilor socialismului științific, un întreg drum de luptă și organizare muncitorească, de centralizare la scară națională, s-a făurit Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România, stat major marxist al muncitorimii române, unul dintre primele partide muncitorești europene ce au înscris pe stindardul de luptă înlăturarea ormduirii întemeiate pe asuprire șl inegalitate socială. construirea societății socialiste. Bogata experiență acumulată in a- ceâstă etapă de partidul clasei muncitoare avea să fie ridicată pe o treaptă superioară de Partidul Comunist Român, făurit în mai 1921. ca rezultat al votului democratic al delegațiilor la congresul de transformare a Partidului Socialist in partid comunist. Sub conducerea partidului comunist s-a acționat pentru întărirea unității de acțiune a clasei muncitoare in lupta împotriva exploatării capitaliste, pentru o viață mai bună și demnă. Patriotismul fierbinte, înalta responsabilitate politică ale partidului comunist au fost probate de vasta sa activitate revoluționară consacrată unirii maselor populare Intr-un larg front de luptă împotriva fascismului, revizionismului și războiului, pentru apărarea integrității și suveranității patriei. Aceste puternica bătălii revoluționare au culminat cu marea demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la

1 Mal 1939. în organizarea șl desfășurarea căreia o contribuție determinantă au avut tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. Valorificînd tezaurul experienței bătăliilor antifasciste și antirăzboinice din deceniul al IV- lea, partidul s-a aflat în anii grei ai războiului hitlerist in primele rin- duri ale luptei, organizînd și însuflețind poporul, mobilizindu-i energiile pentru asigurarea viitorului liber, democratic, demn al României.Partidul Comunist Român are meritul nepieritor ele a fi organizat și condus poporul la victoria revoluției! de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. moment epocal în istoria României. Lichidînd pentru totdeauna dominația imperialistă, glorioasa revoluție declanșată la 23 August 1944 a deschis calea înfăptuirii unor profunda prefaceri revoluționare in societatea românească, a creat condițiile ca poporul să-și făurească viitorul așa cum îl dorește, să asigure adevărata independentă a țării. Victoria revoluției române a încununat prin- tr-o măreață biruință îndelungata luptă a poporului pentru libertate socială și națională, pentru independență și suveranitate, reprezentind expresia cerințelor legice ale dezvoltării sociale, a necesității asigurării concordantei dintre dezvoltarea forțelor de producție si caracterul relațiilor de producție. Prin această apreciere se conferă revoluției de eliberare socială si națională. antifascistă si antiimperialistă caracterul unui act istoric obiectiv, cu ample și fertile deschideri spre viitor, aceasta inaugurînd o nouă șl glorioasă pagină de istorie, istoria revoluției și construcției socialiste.
Etapele procesului revolu

ționar unitar de construire și 
dezvoltare a noii orînduiri in 
România. Tezele pentru Congre* sul al XIV-lea evidențiază amplitudinea si profunzimea procesului revoluționar declanșat în august 1944, vastitatea sarcinilor pe care si le-a asumat și soluționat in acest răstimp poporul român. In prima sa etapă (23 August 1944 — 30 Decembrie 1947) au fost înfăptuite obiectivele revoluției popular-democrati- ce. Energiile tării au fost subsumate in acest răstimp participării țării la războiul antihitlerist, România contribuind la reducerea lui cu peste 200 zile, refacerii economiei naționale, îndeplinirii altor grele obligații externe: concomitent, ilus- trindu-se marea nevoie a primenirii din temelii a vieții tării, acut resimțită de intregul popor, s-au desfășurat ample și susținute lupte sociale pentru dezvoltarea democratică, pentru o nouă alcătuire a structurilor social-politice și economice. Urmare a celor mal larg cuprinzătoare bătălii social-politice din istoria patriei, la 6 Martie 1945 a fost instaurat guvernul muncitoresc-țără- nesc ; s-au realizat apoi noi și importante reforme democratice. iar Ia 30 Decembrie 1947 a fost proclamată Republica, poporul devenind astfel stăpin deplin al destinelor sale. Anul 1948 — cu hotărîtoarele sale evenimente (făurirea partidului unic al clasei muncitoare, naționalizarea principalelor mijloace de Producție) — a marcat trecerea la o nouă etapă, cea a revoluției si construcției. socialiste. In fata partidului, a poporului se afla sarcina de a asigura înaintarea tării pe o nouă cale de dezvoltare, care să determine într-un timp cit mai scurt progresul accelerat al societății românești. dezvoltarea sa multilaterală. Intr-o primă perioadă (1948— 1965) a acestei etape, transformările revoluționare au asigurat înlăturarea exploatării omului de către om. organizarea șl dezvoltarea pe baze socialiste a industriei, agriculturii, a tuturor sectoarelor de activitate, înfăptuirile acestei perioade au fost obținute în condiții complexe, trebuind să fie depășite nu puține greutăți, inerente unei opere transformatoare de o asemenea anvergură. Așa cum se subliniază în Tezele pentru Congresul al XIV-lea, 

în această perioadă au fost comise o serie de greșeli, de abuzuri, de încălcări ale legalității socialiste : s-au manifestat tendințe de ploconire în fata străinătății, s-au afirmat cu putere teze și concepții care subapreciau forța si capacitatea creatoare ale clasei muncitoare, ale Întregului nostru popor ; istoria poporului român, a limbii și culturii sale au fost grav denaturate, toate acestea aduci nd serioase daune dezvoltării socialiste a patriei. Partidul a înlăturat însă aceste fenomene, a învins greutățile apărute, reușind să mobilizeze oamenii muncii din tara noastră la desfășurarea cu succes a operei de edificare a noii orinduiri. asigurînd continua consolidare a societății socialiste.în desfășurarea acesteia, lucrările 
CONGRESULUI AL IX-LEA, cind, în consens cu opțiunea întregului partid, a întregului popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales în fruntea partidului, au reprezentat un moment de cotitură radicală, de adevărată răscruce istorică. în cadrul lucrărilor marelui forum comunist de acum 24 de ani, al raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreprins o aprofundată și riguroasă analiză științifică a primei etape a construcției socialiste, stabilindu-se judicioase direcții de acțiune, principii și orientări larg cuprinzătoare pentru continua ascendentă a procesului edificării noii orinduiri in tara noastră. Congresul a proclamat cu hotărire dreptul partidului de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica sa revoluționară, funda- mentind ca principiu esențial de acțiune aplicarea creatoare a adevărurilor general valabile și a principiilor socialismului științific la condițiile concrete ale țării noastre, la specificul nostru național, la cerințele fiecărei etape istorice. S-a pus, astfel, capăt dogmatismului, șabloanelor și închistării în gindire, s-a rupt hotărit cu teoria „modelului unic", cu ploconirea sterilă in fața unor idei și forme de organizare a vieții sociale străine sau chiar în contradicție cu realitățile și tradițiile naționale, s-au deschis largi porți gindirii vii și spiritului creator, nutrite din sevele realităților și capabile să fertilizeze la rindu-le munca și lupta poporului. O însemnătate fundamentală a avut repunerea în drepturile ei legitime a glorioasei ■istorii naționale, a îndelungatelor tradiții progresiste, revoluționare ale poporului, restabilindu-se adevărul istoric cu privire la formarea și dezvoltarea acestuia, la marile momente și procese ce i-au jalonat existența, la inestimabila lui contribuție la progresul material și spiritual al umanității. Istoria a redevenit astfel o autentică și emoționantă carte de educație și învățătură, de demnitate națională, un factor hotărîtor al întăririi conștiinței de sine a națiunii.Congresul al IX-lea a inaugurat cea mai rodnică epocă a istoriei țării, în acești ani înfăptuindu-se cele mai cutezătoare programe de dezvoltare economico-socială, perfecțio- nindu-se necontenit organizarea șl conducerea vieții sociale, făurtndu-se un sistem larg democratic, dezvol- tindu-se conștiința nouă socialistă ; a sporit necontenit prestigiul internațional al țării. Pe temelia realizărilor din anii 1965—1980 s-a putut trece la o nouă etapă a construcției noii orinduiri — etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării României spre comunism.

Sarcinile organelor și or
ganizațiilor de partid privind 
educarea comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii în 
spiritul mîndriei patriotice, 
al respectului pentru trecu
tul multimilenar al poporu
lui nostru, al încrederii în vi
itorul socialist și comunist al 
României. Cunoașterea istoriei eroice și îndelungate a poporului nostru constituie in concepția partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, temelia întregii activități ideologice și politico-educative de formare și dezvoltare a unor vii și puternice sentimente și convingeri revoluționare, a conștiinței patriotice. în această perspectivă, organele și organizațiile de partid, întregul front al muncii politico-educative trebuie să asigure aprofundarea cunoașterii luptei îndelungate a poporului pentru libertate socială și națională, pentru independență și unitate, înțelegerea obiectivă a desfășurării proceselor istorice, a faptului că unitatea de voință și acțiune a poporului a reprezentat și reprezintă un nesecat' izvor de tărie. Activitatea politico- educatlvă trebuie să determine profunde trăiri sufletești, să nască vii simțăminte de mîndrie patriotică pentru apartenența la un popor cu o istorie glorioasă, cu o remarcabilă forță de creație, cu o autentică vocație a muncii, a păcii și a prieteniei. înfătișînd în întreaga sa măreție istoria unică și unitară a poporului, factorii investiți cu atribuții educative au, deopotrivă, datoria să asigure cunoașterea in profunzime a înfăptuirilor epocii inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului, să înfățișeze drumul lung străbătut in acest răstimp de societatea românească pe calea progresului și civilizației socialiste, să prezinte în întreaga sa măreție efortul creator al națiunii. Sensul înalt al întregii activități politico-educative trebuie să-l reprezinte înțelegerea deplină de către fiecare dintre fiii țării a Îndatoririi de a prelua și duye mai departe ștafeta muncii șl Creației pentru țară, de a se implica activ, permanent, cu toate energiile și puterile creatoare, în marea operă ce se desfășoară astăzi în patria noastră, de a munci la cote calitative mereu mai înalte de răspundere socială, de dăruire și abnegație patriotică, cu convingerea că unitatea națiunii socialiste in jurul partidului, al secretarului său general. munca harnică, spiritul gospodăresc reprezintă chezășia Însăși a înfăptuirii programelor de dezvoltare economico-socială pe care și Ie propune acum țara, a înaintării sale neabătute spre noi orizonturi de progres și civilizație, cu strălucire configurate de documentele programatice ale Congresului al XIV-lea.

Silviu ACHIM

Cinematograful „Oituz" din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej Foto : E. Dichiseana

Creații artistice reprezentative 
într-o epoca istoricăFără a se stabili o determinare mecanicistă intre dezvoltarea istorică și creația spirituală, nu se pot totuși nega legăturile — multiple, complexe, adeseori surprinzătoare — dintre acestea. Dacă în lenta, insesizabila evoluție a structurii medievale puținele formule literare se perpetuau căutîndu-și parcă o stare imuabilă, ca și cum aceasta ar fi fost faza lor ideală, începînd cu secolul trecut istoria literară este pusă în fața unei adevărate explozii a genurilor literare, pentru ca în secolul nostru a- cestea să ia adesea forme incontrola- bile. dificil de diagnosticat chiar și de către teoreticienii partizani fer- venți ai inovației cu orice preț. Deci, este cit se poate de firesc ca literatura acestei jumătăți de secol — fără a fi o reflectare automată, mecanicistă a transformărilor istorice și sociale ale epocii — să prezinte o mara varietate și, în reușitele sale extreme, o măreție pe măsura acestora.Nu este în intenția acestor meditații o retrospectivă literară a epocii noastre, dar priveliștea sa e ori- cind ispititoare. Lectura unor cărți nereeditabile, greu de găsit azi și in cele mai atotcuprinzătoare biblioteci, a căror ieșire din circuitul viu al literaturii nu numai că nu e de regretat, ci e chiar necesară, dezvăluia stări de spirit din anii imediat urmă- tori datei istorice de la 23 August ;*  1944. Găsim in ele și însuflețire, și o anume naivitate, dar și schematism, tezism și idilizare a realității. Din păcate, o anumită orientare dogmatică, circulația unor șabloa- ne sau „modele" de import au făcut ca, in anumite creații literar-artistlce ale acelei perioade, realitatea, atlt de diversă, tumultuoasă, bogată în semnificații, să fie redusă la un tablou monocord, la o uniformizare dezolantă, însoțită de corolarul său firesc, pauperizarea limbajului artistic. Desigur, nu se poate nega faptul că în acea perioadă au apărut și o seamă de creații viabile, datorate unor creatori autentici, care au înțeles că literatura, cultura în general, creația artistică au misiunea de a înfățișa personalitatea inconfundabilă a unui popor, trăsăturile sale reprezentative, specifice, definitorii, istoria și tradițiile sale progresiste. Aceste dimensiuni politice, artistice și etice au fost reinstaurate plenar, în gindirea și practica cultural-artistică. în viața spirituală a țării noastre de Congresul al IX-lea al P.C.R., congres al restituirii demnității naționale, al reinstaurării încrederii In uriașul potențial creator al poporului, supremul autor al progresului multilateral al țării. Climatul cultural-artistic inaugurat acum douăzeci și patru de ani, amplificat, larg dezvoltat de a- tunci încoace a determinat, practic, înflorirea fără precedent a creației culturale a poporului nostru, crearea și consolidarea condițiilor de afirmare liberă a tuturor talentelor, potrivit înclinațiilor lor firești și conform specificului geniului creator al națiunii noastre. Se cuvine reamintit, mereu și mereu, uriașul merit al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste moderne, care, prin forța și adincimea gindirii sale novatoare, revoluționare, a determinat descătușarea energiilor noastre naționale și afirmarea lor în slujirea progresului țării, pentru edificarea unei civilizații și culturi superioare care să servească omului acestui timp, formării conștiinței socialiste, revoluționare. Toți creatorii țării, conștienți de adevărata lor menire, privesc și urmează cu respect și în

cinema 

credere deplină orientările patriotice, de largă deschidere intelectuală și culturală ale secretarului general al partidului, potrivit cărora numai împreună cu poporul și pentru popor cultura, creația spirituală își vădesc rolul lor în formarea valorilor definitorii, în ridicarea maselor pe noi trepte de civilizație superioară. Iar aceasta nu este posibil decît în climatul unei largi libertăți de creație care asigură fiecăruia posibilitatea ca, slujind interesele și aspirațiile poporului, să se afirme în graiul talentului său propriu, fără rețete șl șabloane, așa cum ne-a reamintit tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Sintem 
pentru o largă libertate de creație, 
dorim o literatură și o artă diversifi
cate din punctul de vedere al formei, 
al stilului, ne pronunțăm hotărit îm
potriva uniformizării și șablonismu- 
lui, a rigidității și dogmatismului. 
Considerăm că a accepta șablonismul, 
uniformizarea, rigiditatea înseamnă 
a Sărăci viața spirituală și culturală 
a poporului nostru. Este de înțeles că 
activitatea creatoare a unui popor, în 
toate domeniile, se poate desfășura 
cu succes numai in condițiile cind 
omul se simte liber și stăpin pe des
tinele sale".Congresul al IX-lea al partidului a deschis creatorilor un larg orizont de gindire, ne-a redat istoria și cui- < tura națională. In această etapă isto- £ rică atît de înfloritoare, pe toate pla- -ț nurile, ne-am regăsit marii înaintași, valorlle reprezentative ale culturii < naționale, purtătoare ale idealurilor de progres și libertate ale poporului român. Sînt valori în care strălucesc < geniul creator al poporului însuși, forța sa de a da expresie — concre- ■;? tizată într-o largă varietate de sti- luri și modalități artistice — aspirațiilor și idealurilor ce l-au animat de-a lungul întregii sale istorii. E în eceastă recîștigare a conștiinței noastre culturale unul din importantele ■merite ale politicii acestei epoci de mărețe realizări, acela de a fi afirmat cu putere faptul că sintem produsul unei evoluții istorice, al unei îndelungate evoluții istorice, rodul unei evoluții spirituale specifice, că amputarea arbitrară a trecutului spiritual, asemenea falsificării istoriei propriu- zise, nu ar afecta doar un depozit amorf, ci ar putea duce la desfigurarea ființei vii a prezentului însuși. O dată asigurată ancorarea firească și necesară în tradiția românească, s-a putut produce și deschiderea largă spre universalitate, fără complexul inferiorității provinciale și fără pericolul dezintegrării cosmopolite, literatura română intrînd într-un fecund dialog cu creația de valoare da pretutindeni. Căci autentica personalitate a acestei literaturi este efectul aplecării ei asupra vieții poporului, asupra felului său specific de a gindl și munci. De aceea, orice tendință de a copia sau împrumuta mecanic de da alții, din creații născute în alte condiții nu poate fi folositoare și, deci, nici admisă. învățînd și preluînd creator tot ceea ce e valoros din experiența altor culturi, literatura noastră a fost și este chemată să intre In dialog cu celelalte culturi prin propriile sale realizări, datorate cunoașterii și reflectării cu talent, în noi și noi opere, a vieții poporului, a realizărilor societății noastre socialiste. Aceasta presupune, se înțelege, o literatură nu numai deținătoare de autentice și mari valori, ci și o literatură de o reală și largă varietate. Ar fi și de neconceput ca infinita complexitate a prezentului nostru socialist să poată fi surprinsă în citeva șabloane monocorde și rudimentare. De altfel, s-a văzut în acești ani că,
A Bucuria Iui Matveev : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
A Jandarmul și jandarmerlțeie : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; II; 13; 15; 17; 19, 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
A Sora 13 : VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
A De la literatură Ia film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,30; 16; 19,30
A Monte cano : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19

teatre

A Teatrul Mie (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Clșmlglu) : Cîntăm 
România de azi (spectacol de sunet șl 
lumină) — 21
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
A Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 
Teatrul de păpuși Herăstrău) : Hai 
copii la joc 1 — 18
A Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tăna- 
Se“ (15 56 78, la Teatrul de vară He
răstrău) : Tempo, tempo — 19
A Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, la 
sala Majestic) : Sonata Kreutzer — 18

în condițiile unei veritabile libertăți de creație, cind nici o restricție nu s-a impus literaturii, „modele literare" — pe cit de sofisticate, pe atît de neviabile, de la reanimarea de mult decedatului suprarealism pînă la noile valuri copiate după efemeridele apărute la un moment dat pe ■un meridian sau altul — au dispărut la fel de repede pe cît s-au și ivit, iar. într-un consens nedictat de nimeni, creatori și public au optat pentru adevărata varietate, proprie artei adevărate. Este victoria autenticului asupra falsului. Este întronarea libertății în gindire și creație. Tabuurile care stigmatizau pe vremuri, pe rind, ba romanul istoric, ba pe cel de dragoste, ba pe cel psihologic, ba exprimarea lirică a eului, ba satira— și enumerarea ar putea continua— par azi de neconceput. Peisajul literar actual a intrat rind pe rind, nu fără eforturi și nu fără învingerea unor opoziții retrograde, în posesia tuturor acestor teritorii, care, de altfel, aparțin literaturii dintotdeauna, marilor noastre tradiții. E de la șina înțeles că varietății, să-i zicem o- biective, a tuturor formelor de ex- i presie artistică i se răspunde prin infinita varietate stilistică determinată de multitudinea talentelor, fie-’ care creator venind în ansamblul vast al creației cu timbrul său propriu, nestingherit de nicj o barieră. Unitatea armonioasă a literaturii noas- ’ tre actuale provine din unitatea ideo-' logică, din tradițiile umaniste ale a- cestei culturi, din participarea activă ia configurarea aceluiași prezent, la > prefigurarea aceluiași viitor. Ea nu limitează, ci presupune cu necesitate varietatea nesfîrșită, de altfel, obser-’j vabilă ușor în fenomenul nostru lite- ’ rar de azi.In contextul celor spuse. In anul ce este centenar pentru moștenirea lăsată nouă drept neprețuită zestre tatit de Eminescu, cit și de Creangă, nu putem, cu toată sfiala, dar șl cu simțul răspunderii ce ne revine fiecăruia, să nu evaluăm pozitiv măsura în care strădania, efervescenta, visul, năzuințele ce ne animă în truda artistică — toate incorporate în litera scrisă — să nu subliniem modul cum răspunde creația contemporană generosului, dar și plinului de o- bligații testament, venind spre noi prin astrala operă a celor două mari spirite tutelare ale scripturilor române. Simțindu-ne prea săraci cind ne referim la o creație individuală, dar superior împlinite cind privim monumentalul moment literar de azi, putem vedea cu satisfacție cum literatura română a zilei socialiste de azi evoluează — in spiritul concepției profund umaniste a partidului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu — pe orbita imprimată de marile, exemplarele conștiințe artistice ale culturii române. De la pogorîrea în substraturile feerice ale străvechiului folclor la preamărirea trecutului de luptă, la exprimarea insondabilului suflet mereu cutremurat de seismele istoriei, la marele cîntec închinat de toți creatorii țării de azi, cele mai bune opere scrise în anii aceștia vorbesc despre dragostea față de natură, de codrul bătut de gîndurl, gîndul senin și cel tulburat, bucuria și îngrijorarea, dragostea și speranța, îndoiala șl încrederea, existente toate în pagina eminesciană și în cea a nemuritorului dascăl de la apa Ozanei. Sint sentimente și stări de spirit pe care le regăsim proaspete în literatura momentului actual : semn că aplecarea creatorului spre izvoarele curate ale muncii și vieții poporului duce la creații reprezentative, conftrmînd că adevăratul creator este cu adevărat „suflet în sufletul neamului" său.
Vasile REBREANU

tv

19,00 Telejurnal
19,25 Congresul al IX-lea — început da 

nouă epocă revoluționară. Activi
tatea Ideologică, politico-educativă 
de formare a omului nou, cu o 
Înaltă conștiință revoluționară, so
cialistă

19.45 Proiectul Programului-Directivă al 
Congresului ai XIV-lea al P.C.R. — 
Insuflețitor program de ascensiune 
a României. Conservarea șl ridi
carea potențialului productiv <1 
fondului funciar

20,05 Laureațl ai Festivalului național 
„Clntarea României"

20,35 Coordonate egiptene. Documentar
20.45 învățămînt — cercetare — produc

ție. Școala — ctitorie modernă a 
unei epoci de împliniri revoluțio
nare

21,05 Timp eroic al vieții noastre. Ecra
nul românesc — oglindă a gran
dioasei deveniri în perspectiva des
chisă de Congresul al IX-lea al 
partidului

21,50 Telejurnal
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

ÎMPREUNA cu tovarașa elena ceaușescu 
au efectuat o vizită de lucru in județul Constanța

F
i

(Urmare din pag. I)municațiilor, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.In aplauzele celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat PODUL 
DE PESTE LACUL MAN
GALIA. care se înscrie ca o nouă și utilă realizare atit pentru economie, cit și pentru oamenii ce trăiesc și muncesc în această parte a județului.Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost prezentate caracteristicile constructive și funcționale ale podului, modul în caie s-au desfășurat lucrările. Podul are o lungime de circa 480 metri, cu o deschidere centrală de 95 metri, două viaducte de acces, patru benzi de circulație rutieră și două trotuare pietonale. Prin construirea acestui pod se scurtează cu 11 km drumul între localitățile Mangalia — „2 Mai" — Vama Veche, asigurindu-se. totodată, accesul direct al miilor de constructori navali din Mangalia la locul lor de muncă : Fabrica de construcții și reparații nave „2 Mai".Proiectat de specialiștii Institutului de Proiectări pentru Transporturi Auto, Navale și Aeriene București și realizat de constructorii și montorii din cadrul Antreprizei de Căi Ferate, Drumuri și Poduri — Constanța, aceiași care au executat și podurile de peste Canalul Dunăre — Marea Neagră, Poarta Albă — Midia Năvodari. cu sprijinul militarilor din cadrul forțelor noastre armate, noul pod reprezintă o lucrare inginerească deosebită și pentru faptul că la construirea sa au fost utilizate soluții originale, cu o mare eficientă economică, ceea ce a condus la realizarea impunătorului obiectiv în numai 250 de zile.Adresîndu-se constructorilor șl montorilor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a felicitat călduros. Ie-a urat succese tot mai mari în activitatea viitoare.Cuvintele mobilizatoare, de caldă apreciere ale secretarului general al partidului au fost primite cu multă bucurie și însuflețire, cu ovații și urale, de cei ce au participat la acest moment memorabil din viata orașului Mangalia. De pe navele militare ancorate în bazinul portului, care, n cinstea acestui eveniment, au arborat marele pavoaz, se fac auzite pînă departe uralele marinarilor aliniat! la bord pentru a prezenta onorul comandantului suprem.Cu aceleași sentimente de dragoste și prețuire au fost tntîmpinatl tovarășul Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena Ceaușescu de lucrătorii ogoarelor ÎNTREPRIN
DERII AGRICOLE DE STAT 
ALBEȘTI. Erau prezenți 'aici Gheorghe David, ministrul culturii, membri ai conducerii prinderii și ai consiliului unic industrial din care face parte această unitate.După datina străbună, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întimpinati cu

agrf- lntre- agro-

INTR-O TELEGRAMĂ ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Județul Giurgiu raportează realizarea planului 

la producția-marfă industrială pe trei ani 
și șapte luni din actualul cincinalîntr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetul Județean Giurgiu al P.C.R. raportează că oamenii muncii din industria județului au îndeplinit, în ziua de 18 iulie, prevederile de plan la producția-marfă industrială pe trei ani și șapte luni din actualul cincinal, ceea ce va permite să se obțină pînă la sfîrșitul acestei luni o producție suplimentară de 600 milioane lei. Pe această bază, se vor livra peste prevederile de plan Însemnate cantități de utilaje tehnologice pentru metalurgie, gaze asociate utilizabile, produse chimice, ale industriei ușoare și alimentare.Prin aplicarea programelor de organizare științifică și modernizare a proceselor de producție, prin instaurarea unui climat de

■ »■■■■■ ■■■■■■
ACTUALITATEA SPORTIVĂBUCUREȘTI : Un nou tip de macaraUn nou produs executat In premieră : macaraua mobilă pentru montaje grele de 3 500 tone forță- metru. Utilajul, conceput după un proiect întocmit de specialiști din cadrul Institutului de Cercetări, Proiectări, Aparataj, Instalații, Utilaje de Construcții și executat la Uzina de Reparații București, este competitiv cu produsele similare executate de firme renumite de peste hotare, puțind prelua o sarcină de peste 150 de tone, execu- tînd manevre la o distanță de peste 20 de metri față de ax și ridi- cînd încărcături pînă la aproape 100 de metri.Un lucru se cuvine subliniat !

vremea

cerealiere, aproape în

pllne șl sare, cu frumoase buchete de flori, oferite cu dragoste și gingășie de copii, de tineri și tinere.Vizita de lucru a început în lanurile fermelor nr. 3 și 8 ale I.A.S. Albești. Prin intermediul unor panouri și grafice au fost prezentate secretarului general al partidului modul în care sînt folosite în prezent suprafețele agricole din județ, structura principalelor culturi și dinamica din ultimii ani a producțiilor obținute, care au cunoscut, de la un an la altul, creșteri importante. Se sublini-.ză că anul acesta producțiile medii la hectar pe județ au fost la orz de 7 510 kg, la griu de 8 022 kg, iar la orzoaică de 5 500 kg, depășin- du-se prevederile planificate.Asemenea date au fost prezentate și în legătură cu activitatea din acest an a I.A.S. Albești și a consiliului cu același nume, fruntașe în agricultura județului Constanta. S-a informat că ponderea cea mai importantă din suprafața arabilă o dețin culturile întregime pe terenuri irigate, asigu- rindu-se condiții pentru obținerea de recolte bune. S-a relevat că, in acest an, s-au înregistrat la I.A.S. Albești rezultate superioare celor din anii trecuti. fapt evidențiat prin depășirea substanțială a producțiilor planificate atit la cultura orzului, la care s-au realizat în medie 8 590 kg la hectar, cit și la grîu, unde s-au obținut 8 500 kg Ia hectar.Au fost evidențiate preocupările oamenilor muncii din această întreprindere și din întreaga agricultură a județului pentru obținerea unor recolte cit mai mari, corespunzător condițiilor create prin continua dezvoltare și modernizare a agriculturii noastre socialiste, pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au examinat apoi starea de vegetație a unor lanuri de floarea-soarelui, de porumb și de soia și o solă cultivată cu cartofi de toamnă. Cîmpul arată frumos, culturile sint viguroase, bine dezvoltate, anticipînd obținerea unor recolte bune. Evaluările specialiștilor indică niveluri superioare producțiilor medii la hectar planificate: circa 25 200 kg porumb știuleți, 4 400 kg floarea-soarelui, 4100 kg soia, 60 000 kg cartofi.Apreciind rezultatele obținute la orz și griu, precum și starea de vegetație a celorlalte culturi, secretarul general al partidului a subliniat că sint condiții pentru obținerea de producții și mai mari decit cele evaluate in prezent și a indicat să se aibă în vedere asigurarea, in anul viitor, a densității optime la hectar la toate plantele, astfel incit să se realizeze, pe această cale, recolte și mai bune. Examinind starea citorva loturi comparative de hibrizi de porumb și de soia, a cerut să se opteze pentru folosirea unor soiuri mai timpurii, care asigură recolte bogate în condițiile solului dobrogean.Adresindu-se oamenilor muncii prezenți la această vizită de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că i-a făcut o impresie bună modul cum se prezintă acum culturile la I.A.S. Albești, i-a felicitat pentru rezultatele înregistrate și le-a adre-

Înaltă răspundere și exigentă în gospodărirea și utilizarea mijloacelor încredințate colectivelor de muncă s-au asigurat sporirea productivității muncii, reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale și energie, creșterea eficienței întregii activități economice.Dedictnd aceste rezultate împlinirii a 24 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al partidului — se arată in telegramă — vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că organizația județeană de partid, comuniștii, toți oamenii muncii vor acționa cu înaltă răspundere pentru a da viată sarcinilor și obiectivelor stabilite de recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, pentru a in- tîmpina mărețele evenimente politice ale acestui an cu noi și importante realizări în toate domeniile de activitate.

macaraua de 3 500 tone forță- metru, destinată Șantierului Naval din Oltenița, este realizată în totalitate cu componente românești, la finalizarea sa aducîndu-și 
o contribuție însemnată mai multe unități de frunte ale industriei românești, între care întreprinderea de Mașini Grele București, întreprinderea Cablul Românesc Ploiești, întreprinderea de Țevi Roman, precum și specialiști din cadrul Institutului de Construcții București. Un succes de prestigiu al oamenilor muncii din această unitate bucureșteană specializată in construcția de macarale. (Gheor
ghe Ioniță).

Intensificări tn partea de răsărit a țării 
din sector nordic cu viteze Intre 35 și 
45 kilometri pe oră. Temperaturile mi
nime, nocturne, vor fi cuprinse. în ge
neral, între 7 și 17 grade, iar cele ma
xime, diurne, între 20 șl 28 de grade, 
mai ridicate tn ultimele zile tn sud și 
vest. Se va produce ceață, pe alocuri, 
tn cursul dimineților în vestul și cen
trul țării. In București : Vremea va fi 
In general frumoasă, dar răcoroasă 
noaptea și dimineața. Cerul va fi va
riabil. Condiții reduse de ploaie tn pri
ma parte a intervalului. Vînt slab ptnă 
la moderat. Temperaturile minime, noc
turne, vor fi cuprinse intre 14 și 17 
grade, cele maxime, diurne, intre 20 
și 29 de grade.

gat urări de noi succese, pentru a obține recolte cit mai mari, care să le asigure obținerea titlului de „Erou al Noii Revoluții Agrare".Aplauzele și ovațiile cu care au fost primite aprecierile și îndemnurile secretarului general al partidului au exprimat hotărîrea lor de la I.A.S. Albești de cupeți nici un efort pentru in cele mai bune condiții lor ce le revin, pentru creșterea continuă a producțiilor la nivelul cerințelor noii revoluții agrare.Cooperatorii, mecanizatorii, meroși

lucrătorl- a nu pre- realizarea a sarcini-

la hectar, mari dacă cerințele cultivării

nu- locuitori ai comunei ..23 
AUGUST" au făcut o primire entuziastă tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu la sosirea tn unitatea agricolă cooperatistă din această localitate. Un grup de tineri, pionieri și șoimi ai patriei au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori.Aici, dialogul de lucru purtat de secretarul general al partidului cu cadre de conducere din Ministerul Agriculturii, direcția agricolă județeană, cu specialiștii și cooperatorii prezenți a vizat probleme legate de cultivarea inului pentru fibră și ulei, în acest an, unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Constanta au cultivat cu in pentru fibră 3 600 de hectare, iar cu in pentru ulei 7 500 de hectare.în timpul vizitării unui lan de in pentru fibră din cadrul fermei vegetale nr. 1, secretarul general al partidului a fost informat despre tehnologiile folosite la cultivarea acestei plante, densitățile și despre faptul că se va obține o recoltă la in de peste 7 200 kg, în medie. Producțiile puteau fi mai s-ar fi respectat riguros tehnologiei moderne a inului.Secretarului general al .l-au fost prezentate situația culturilor și recoltele medii în anul 1989. Rețin atenția producțiile ridicate de orz și grîu obținute de Cooperativa Agricolă de Producție „23 August". Astfel, la grîu, de pe cele 700 hectare cultivate, a fost realizată o producție medie de 8 471 kg la hectar, iar la orz, producția medie s-a ridicat la 8 330 kg la hectar, recolte superioare celor planificate. în acest an se vor obține producții mari și la porumb, fasole, soia, sfeclă de zahăr și cartofi. Recolte bogate de cereale păioase au fost obținute și la nivelul Consiliului Unic Agroindustrial de Stat șl Cooperatist ,.23 August" : de pe cele aproape 5 000 hectare cultivate cu grîu s-a realizat o producție medie de 8 437 kg la hectar.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au examinat, in continuare, starea de vegetație a unei sole cultivate cu fasole în ogor propriu. Cultura, însămînțată în acest an mai devreme, este acum în faza recoltării. Starea culturii arată că se vor recolta peste 5 000 kg fasole boabe, in medie, la hectar. Secretarul general al partidului a indicat ca in viitor, în toate unitățile agricole cultivatoare, să se însămînțeze această cultură mai timpuriu, chiar din luna martie, experiența cooperativei agri-

partidului

Cronica zileiTovarășul Ion Dincă, prim vice- prim-miniistru al guvernului, a primit, miercuri, pe I. V. Smîslov, prim-vice- președinte al Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S., care efectuează o vizită în țara noastră.în cursul convorbirii au fost examinate aspecte ale dezvoltării colaborării dintre România și Uniunea Sovietică în diferite sectoare de interes comun, inclusiv în domeniul planificării economice.La primire a luat parte Vasile Bulucea, ministru secretar de stat la Comitetul de Stat al Planificării.A fost de față E. M. Tiajelnikov. ambasadorul Uniunii Sovietice la București.
★Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a Zilei Renașterii Poloniei, Ziua națională a R.P. Polone, la Slatina a avut loc, miercuri, o adunare festivă.Au luat parte primul-secretar al Comitetului Județean Olt al P.C.R., președintele Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean, Vasile Carp, alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, oameni ai muncii, precum și membri ai Ambasadei R.P. Polone Ia București.Despre semnificația evenimentului au vorbit Ion Manea, prim-secretar al Comitetului Municipal Slatina al P.C.R., președintele Comitetului Executiv al Consiliului Popular Mu

TENIS. La Sofia au continuat Întrecerile Campionatelor europene de tenis pentru copii. în concursul băieților. Gabriel Trifu l-a întrecut cu 6—4. 6—2 pe Kisz (Ungaria), iar la fete Cătălina Cristea a eliminat-o cu 6—3, 6—2 pe Kremer (Luxemburg).
FOTBAL • în competiția de fotbal pentru juniori „Cupa Prietenia". de la Gera (R.D.G.), au fost consemnate următoarele rezultate : România — Cuba 1—1 ; R.D. Germană — Polonia 1—1 ; U.R.S.S. — Cehoslovacia 4—1 • într-un meci con- tind pentru competiția internațională de fotbal „Cupa de vară Intertoto", la Viena formația Admira Wacker a învins cu scorul de 5—0 (3—0) echipa daneză Brondby Copenhaga ® în meci pentru preliminariile Campionatului mondial de fotbal — zona Americii de Nord. Centrale și Caraibilor. Costa Rica a întrecut cu scorul de 1—0 (0—0) formația Salvadorului. Cu acest succes. Costa Rica, lideră a grupei cu 11 puncte, și-a asigurat, practic, prezenta la turneul final al „Cupei Mondiale" din 1990. din Italia, calificîndu-se în premieră în marea competiție fotbalistică.
CICLISM. Etapa a 17-a a Turului 

cole de producție din „23 August" probînd că in acest fel se pot obține recolte tot măi mari.în continuarea preooupăril pentru dezvoltarea cultivării și prelucrării inului in județul Constanța, secretarul general al partidului a vizitat topitoria de in de la Cooperativa Agricolă de Producție Costinești. în imediata apropiere a lanurilor de in au fost amenajate, cu mijloace simple. puțin costisitoare, bazine pentru topirea acestei plante în sistem gospodăresc, tradițional, care își dovedește pe deplin eficienta. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se valorifice integral tulpinile de in pentru fibră și ulei, cit și cele pentru sămință, dată fiind importanța economică deosebită a acestei plante tehnice.La C.A.P. Costinești. in afara inului, în structura culturilor acestei unități intră și porumbul, sfecla de zahăr, soia, cartofii, care, prin stadiul viguros de dezvoltare atins, a- nunță recolte mari.Apreciind munca depusă de cooperatorii, mecanizatorii, specialiștii din cadrul Consiliului Unic Agroindustrial de Stat și Cooperatist „23 August". tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a felicitat pe toți cei prezenți, adre- sindu-le urarea de a obține recolte cit mai mari, care să îndreptățească obținerea înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".Pretutindeni, pe parcursul vizitelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a stat de vorbă cu lucrători ai ogoarelor, cu alți oameni ai muncii din unitățile vizitate, s-a interesat de modul cum se îndeplinesc sarcinile de plan, cum se acționează obținerea unor recolte tot mai le-a adresat calde felicitări demnul de a obține rezultate bune, printr-o muncă mai bine organizată, mai puternic întemeiată pe cuceririle științei și tehnicii moderne.Noul dialog de lucru al secretarului general al partidului cu lucrătorii ogoarelor constănțene, cu alți oameni ai muncii din județ, a evidențiat și cu acest prilej grija statornică a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru înfăptuirea cu succes a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, a programelor de dezvoltare econo- mico-socială a patriei.Factorii de răspundere din județ, din unitățile vizitate, specialiștii, toți cei prezenți la această analiză au a- dresat tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu mulțumiri pentru vizită, pentru aprecierile și îndemnurile adresate. Ei au dat secretarului general al partidului asigurarea că oamenii muncii con- stănțeni vor munci și in viitor, cu abnegație și dăruire, pentru transpunerea in viață a indicațiilor și orientărilor primite, astfel incit județul Constanța — care în ultimele două decenți a cunoscut o rapidă, puternică și multilaterală dezvoltare — să devină și mai înfloritor, mai mindru de succesele sale, în pas cu înaintarea întregii țări pe drumul de glorii și lumină al socialismului biruitor.

pentru mari, și inși mai

nicipal, și Jerzy Woznjak, ambasadorul R.P. Polone la București.
★La Ambasada R.P. Polone din București a avut Ioc, miercuri, o conferință de presă, cu ocazia Zilei Renașterii Poloniei.în acest cadru a fost relevată importanța actului istoric de la 22 iulie 1944. fiind, totodată, înfățișate aspecte ale activității oamenilor muncii din Polonia, sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, pentru dezvoltarea economică și socială a patriei.Au participat ziariști români, atașați de presă și corespondenți ai presei străine acreditați in țara noastră.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Columbia, miercuri a avut Ioc în Capitală o manifestare ^culturală organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea și Asociația de prietenie româno- columbiană, in cadrul căreia au fost înfățișate impresii de călătorie din această țară.Au participat membri al conducerii I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie româno-columbiană, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Victor Alberto Delgado Mallarino, ambasadorul Republicii Columbia la București, membri ai ambasadei. (Agerpres)

ciclist al Franței, desfășurată pe traseul Briancon-Alpe d’Huez, a fost cîștigată de olandezul Gert Jan Theunisse. cronometrat pe 165 km în 5hl0’39” (medie orară de peste 31 km). La interval de circa 2’ au sosit spaniolul Delgado și francezul Fig- non. Americanul Lemond s-a clasat pe locul 5 la 3 minute, pier- zind astfel tricoul galben. în fruntea clasamentului general individual a trecut din nou Laurent Fignon. urmat de Lemond la 26”. Delgado la 1’55”, Theunisse la 5'12” etc. Pi- nă la sfîrșitul cursei au mai rămas de disputat 4 etape.
POLO PE APĂ. Echipa Iugoslaviei 

a terminat învingătoare în „Cupa mondială" de polo pe apă din Berlinul occidental, întrecind In finală cu 10—6 (2—0, 3—1, 3—1. 2—4) selecționata Italiei.
MOTOCICLISM. Proba de 500 cmc din cadrul „Marelui premiu al Franței" la motociclism. competiție găzduită de circuitul de la Le Mans, a revenit americanului Eddie Lawson („Honda"). în clasamentul Campionatului mondial, după 11 probe conduce americanul Waine Rainey (165,5 puncte), urmat de Eddie Lawson (157 p) și francezul Christian Sarron (116,5 p).

ÎN TELEGRAME ADRESATE 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează 
încheierea recoltării griului 

și realizarea unor producții mari la hectar
Județul Vîlcea - 8085 kg la hectar

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Vîlcea al P.C.R. raportea
ză încheierea recoltării griului de pe întreaga supra
față cultivată și realizarea unei producții medii de 
8 085 kg Ia hectar. De asemenea, un număr însemnat 
de unități au obținut producții de grîu superioare me
diei județului.Cu cel mai profund respect ș! înaltă stimă, VA RAPORTĂM, 
MULT IUBITE ȘI STIMATE TO
VARĂȘE SECRETAR GENERAL, 
CĂ LUCRĂTORII OGOARELOR 
DIN JUDEȚUL VÎLCEA AU ÎN
CHEIAT RECOLTAREA GRIULUI 
DE PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ, 
OBȚINÎND O PRODUCȚIE ME
DIE DE 8 085 KG LA HECTAR, 
UN NUMĂR ÎNSEMNAT DE UNI
TĂȚI AGRICOLE REALIZIND 
PRODUCȚII PESTE MEDIA JU
DEȚULUI.

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Gorj al P.C.R. raportează 
terminarea recoltării griului de pe întreaga suprafață 
și obținerea unei producții medii de 8 064 kg la hectar. 
De asemenea, 6 unități agricole de stat și cooperatiste 
au realizat producții superioare mediei pe județ.

LUCRĂTORII OGOARELOR DIN 
JUDEȚUL GORJ RAPORTEAZĂ 
CĂ, MUNCIND CU DĂRUIRE, 
SUB DIRECTA CONDUCERE A 
ORGANELOR ȘI ORGANIZAȚII
LOR DE PARTID, AU ÎNCHEIAT 
RECOLTATUL GRÎULUI DE PE 
ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ, OB- 
ȚINlND O PRODUCȚIE MEDIE 
DE 8 064 KG LA HECTAR, CEA 
MAI MARE PRODUCȚIE CE
REALIERĂ OBȚINUTĂ PÎNĂ 
ACUM ÎN AGRICULTURA JU
DEȚULUI NOSTRU. DE ASEME
NEA. 6 UNITĂȚI AGRICOLE DE 
STAT ȘI COOPERATISTE AU ÎN

Județul Vaslui-8042 kg la hectar
In telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Vaslui al P.C.R. rapor
tează terminarea recoltării griului de pe toate supra
fețele cultivate și realizarea unei producții medii de 
8 042 kg ia hectar. întreprinderea Agricolă de Stat 
Huși și cooperativele agricole de producție Costești și 
Pochidia au obținut recolte superioare mediei pe județ.Cu cele mal calde sentimente de dragoste șl recunoștință, de înaltă stimă si prețuire, oamenii muncii din agricultura județului Vaslui RAPORTEAZĂ CĂ AU 
ÎNCHEIAT RECOLTATUL GRÎU
LUI DE PE TOATE SUPRAFE
ȚELE CULTIVATE, OBȚINÎND O 
PRODUCȚIE MEDIE DE 8 042 
KG LA HECTAR. ÎNTREAGA 
CANTITATE REALIZATA FIIND 
LIVRATĂ LA BAZELE DE RE
CEPȚIE. UN NUMĂR DE UNI
TĂȚI AGRICOLE DE STAT SI

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
IN JUDEȚUL TIMIȘ :

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Topolovățu Mare — 
11 858 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cărpiniș — 8 450 kg Ia 
hectar

• Unitatea Agroindustrială Ti
mișoara — 8 351 kg Ia hectar

• Întreprinderea Agricolă de Stat 
Șag Timișeni — 8 350 kg la 
hectar
IN JUDEȚUL BIHOR :

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Curtuișeni — 9 760 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cherechiu — 9 452 kg la 
hectar
IN JUDEȚUL GALAȚI :

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Galați — 8 923 kg la hectar

• Întreprinderea Agricolă de Stat 
Șendrenl — 8 760 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Schela — 8150 kg la 
hectar
IN JUDEȚUL DOLJ :

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Leu — 8 505 kg la hec
tar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Piscu Vechi — 8 366 kg 
Ia hectar

în aceste rezultate deosebite se regăsesc munca și preocupările pline de răspundere ale membrilor cooperatori, mecanizatorilor și specialiștilor, care au folosit tehnologii avansate, au promovat In cultură soiuri cu potential biologic ridicat, respectînd densitatea în fiecare solă și executind la timp și de calitate lucrările de întreținere și de recoltare.Vă raportăm, mult iubite ți stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sintem puternic mobilizați pentru
Județul Gorj - 8064 kg la hectar

REGISTRAT PRODUCȚII MEDII 
DE PESTE 8 400 KG LA HECTAR, dovedind din nou marile posibilități ale proprietății socialiste, ale muncii unite a cooperatorilor, mecanizatorilor si specialiștilor, bazată pe noile cuceriri ale științei agricole.Producțiile mari obținute în acest an la griu și la orz sînt rezultatul acțiunilor hotărlte pentru executarea la timp și de calitate a tuturor lucrărilor, sporirea fertilității solului șl aplicarea tehnologiilor înaintate de cultură, recoltarea în bune condiții a tuturor suprafețelor.

COOPERATISTE AU OBȚINUT 
PRODUCȚII SUPERIOARE ME
DIEI REALIZATE PE JUDEȚ : 
ÎNTREPRINDEREA AGRICOLĂ 
DE STAT HUȘI — 8 710 KG LA 
HECTAR. COOPERATIVA AGRI
COLA DE PRODUCȚIE COSTEȘTI 
— 8 450 KG LA HECTAR, COO
PERATIVA AGRICOLA DE PRO
DUCȚIE POCHIDIA — 8 245 KO 
LA HECTAR.în prezent, puternic mobilizați de orientările, indicațiile și sarcinile stabilita de dumneavoastră, mult

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Moțăței .,1907" — 8 287 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Caraula — 8 189 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sălcuța — 8 015 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BUZĂU :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Mibăllești — 8 210 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Rușețu — 8150 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cătina — 8112 kg la 
hectar

★în telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din unitățile agricole de stat și cooperatiste, informînd despre Încheierea recoltării griului de pe toate suprafețele cultivate, raportează realizarea unor producții ridicate, superioare celor planificate.în prezent — se arată in telegrame — importante forțe sint concentrate la eliberarea terenului și însămințarea culturilor duble și succesive. De asemenea, o atenție deosebită se acordă recoltării legu- 

livrarea întregii producții la fondul de stat, eliberarea terenurilor, efectuarea arăturilor și însămin- tarea culturilor succesive, executarea lucrărilor de întreținere la porumb. în legumicultura, în plantațiile de vii și pomi, strîngerea furajelor necesare în perioada de stabulatie, desfășurarea in cele mai bune condiții a activității din zootehnie și celelalte sectoare ale agriculturii județului.Multumindu-vă din adincul inimii pentru grija nețărmurită și statornică pe care o purtați dezvoltării agriculturii, bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, vă încredințăm solemn, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că lucrătorii ogoarelor vilcene, asemenea întregii națiuni, vor aduce înaltul lor omagiu de fapte, idei și initiative celei de-a 45-a aniversări a actului istoric din august 1944 și Congresului al XIV-lea al partidului, sporindu-șl astfel contribuția la măreața operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei.

Îndemnurile și chemările adresate de dumneavoastră lucrătorilor ogoarelor, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, ne însuflețesc în munca de zi cu zi, ne deschid perspective sigure in direcția înfăptuirii cu succes a obiectivelor noii revoluții agrare Ingăduiti-ne să vă raportăm că, în prezent, acționăm hotărit pentru eliberarea operativă a terenurilor și însămințarea culturilor duble, pentru întreținerea culturilor prăsitoare, strîngerea legumelor și fructelor, a plantelor furajere. pentru îngrijirea corespunzătoare a animalelor, in vederea creșterii producției, a îmbunătățirii întregii activități din zootehnie.Vă rugăm să primiți, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, angajamentul nostru ferm de a acționa cu înaltă dăruire patriotică pentru traducerea în viată a programelor de dezvoltare a agriculturii. întimpi- nînd astfel gloriosul jubileu de la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului cu realizări deosebite în toate sectoarele.

stimate șt iubite tovarășe secretar general, toti lucrătorii din agricultura județului acționează cu deosebită răspundere, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru eliberarea terenurilor, executarea arăturilor și pregătirea campaniei de recoltare și de insă- mintare din toamna acestui an.Vă raportăm că ne preocupăm intens pentru îmbunătățirea activității din sectorul zootehnic, asigurind îngrijirea și furajarea corespunzătoare a animalelor, producția de carne, lapte, ouă fiind in continuă creștere.Vă rugăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne permiteți să vă încredințăm că sintem ferm hotărîți să întîmpinăm cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIV-lea Congres al partidului cu rezultate cit mai bune în agricultură, in toate celelalte domenii de activitate, cu convingerea că faptele noastre de muncă se înscriu în eforturile și izbînzile întregului nostru popor.

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Chiojdu — 8 073 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL VÎLCEA :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Orlești — 8 202 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Șutești — 8195 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Drăgășani — 8 132 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Galicea — 8 112 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Roești — 8 056 kg la 
hectar.

★melor și fructelor și transportării acestora la unitățile de industrializare și de valorificare, stringerii șl depozitării furajelor, executării altor lucrări de sezon.Puternic mobilizați de sarcinile și indicațiile secretarului general al partidului — se arată în inche- ierea telegramelor — toți oamenii muncii de la sate muncesc cu dăruire pentru a obține in acest an producții vegetale și animaliere cit mai mari, sporindu-și în acest fel contribuția la dezvoltarea generală a țării, la creșterea necontenită a nivelului de trai al întregului popor.'
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul 20 iulte (ora 20) — 23 iulie (ora 
20). In țară : Vremea va fi predomi
nant frumoasă, exceptind regiunile es
tice. unde va fi in general instabilă. 
Cerul va fi temporar noros in estul 
țării, unde, pe alocuri, vor cădea ploi, 
care vor avea și caracter de aversă, 
șl variabil in rest, unde ploile vor fi 
izolate tn cursul după-amlezelor. Vtntul 
va sufla slab ptnă la moderat, cu unele



Abordare novatoare, In spiritul concepției științifice BEIJING

OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR, 
REALIZAREA DEZARMĂRII

Inaugurarea unei expoziții reprezentative 
a industriei românești

- singura cale de salvgardare a păcii

BEIJING 19 (Agerpres). — La 
Beijing a avut loc vernisajul expo
ziției „Automatizări industriale", 
important eveniment din sfera rela
țiilor de schimburi și cooperare eco
nomică dintre România și China. 
Expoziția oferă cercurilor de spe
cialitate chineze produse reprezen
tative ale industriei românești — 
aparatură, echipamente si sisteme 
de automatizare, de conducere a

proceselor tehnologice pentru toate 
domeniile economiei naționale.

Cei prezenți la vernisaj — cadre 
de conducere din instituții centrale, 
conducători ai unor întreprinderi, 
specialiști in domeniul automatizării 
și electronicii — au vizitat standu
rile expoziției, exprimînd aprecieri 
la adresa calității exponatelor, a 
performanțelor funcționale.

Domnului VIRGILIO BARCO
Președintele Republicii Columbia BOGOTACu ocazia celei de-a 179-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Columbia, am plăcerea să vă adresez, în numele poporului român șl al meu personal, calde felicitări, Împreună cu cele mai bune urări de sănătate șl fericire personală, de pace și prosperitate poporului columbian prieten.îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare, pe multiple planuri, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Uriașele cantități de arme nucleare care s-au acumulat în Eu
ropa și în lume pun cu tărie problema abordării într-un mod nou a 
problemelor păcii și războiului, care să pornească de la faptul că 
un război mondial în epoca nucleară este de neconceput, pentru că 
el ar duce, practic, la distrugerea vieții pe Pămînt, a întregii ome
niri. Iată de ce problema fundamentală a epocii noastre este opri
rea cursei înarmărilor, și în primul rînd a celor nucleare, trecerea 
la dezarmare, înlăturarea primejdiei de război și asigurarea unei 
păci trainice în lume.

NICOLAE CEAUȘESCUEveniment de semnificație Istorică !n viata națiunii noastre socialiste. Congresul ai IX-lea al Partidului Comunist Român, inaugurînd perioada celor mai grandioase Împliniri pe planul construcției social- economice, a deschis. în același timp, calea unei afirmări fără precedent a României pe arena internațională, a angajării ei plenare șt dinamice In eforturile generale ale forțelor social-politice înaintate ale contemporaneității pentru edificarea unei lumi a păcii, înțelegerii și colaborării, pentru soluționarea justă și durabilă a marilor probleme care confruntă omenirea In această ultimă parte a unui secol atît de tumultuos, atit de plin de prefaceri revoluționare.Cronica celor 24 de ani care au trecut de la Congresul ..marilor deschideri", cum a fost numit cel de-al IX-lea Congres. înscrie. Ia loc de frunte, activitatea vastă, neobosită, fermitatea și consecventa cu care, în spiritul unei înalte responsabilități față de soarta propriului popor, a Întregii umanități, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceausescu, făuritor și promotor al politicii externe românești. a militat și militează fără preget pentru înlăturarea spectrului unui război nimicitor, pentru oprirea cursei înarmărilor și Înfăptuirea dezarmării. pentru salvgardarea bunului celui mai de preț al oamenilor și popoarelor : pacea. Se poate spune că. sub impulsul său hotărîtor, 
problemele păcii si dezarmării s-au 
înscris ca principala direcție de ac
țiune căreia 1 s-a subsumat și in 
jurul căreia gravitează întreaga ac
tivitate internațională a tării noastre. Preocupările neabătute în acest sens au fost fundamentate In toate documentele importante care au jalonat decisiv viata politică a tării timp de aproape un sfert de veac, de la rapoartele prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la congresele și conferințele naționale succesive ale partidului, plnă la Tezele pentru Congresul al XIV-lea, date publicității în aceste zile, și-au găsit concretizare în nenumărate inițiative, demersuri șl propuneri de cel mai profund ecou.Ideile de excepțională forță de convingere formulate, soluțiile realiste și constructive propuse, Îndemnurile și chemările mobilizatoare la acțiune lansate in toată această perioadă proiectează o puternică lumină asupra unei opțiuni fundamen
tale a poporului român, bazată pe experiența lui milenară, pe străvechea șl fierbintea dorință căreia i-a dat glas, ca nimeni altul, poetul național („Noi ? Bună pace I") și totodată, pe realitățile inexorabile ale lumii contemporane. Opțiune care are în vedere că poporul nostru, ca și oricare alt popor, lșl poate Înfăptui obiectivele insuflețitoare pe care și le-a propus numai In condiții de liniște și pace, tot așa cum omenirea în ansamblu Iși poate Îndeplini năzuințele spre mai bine, spre progres, numai in asemenea condiții.Constituie meritul istoric al secretarului general al partidului de a fi elaborat. încă cu ani în urmă, teza de frontispiciu că apariția și dezvoltarea armelor nucleare, prin folosirea cărora s-ar produce un dezastru planetar, fac ca trecerea ne- intirziată la măsuri reale de dezarmare, in primul rînd nucleară, acțiunea fermă a tuturor statelor șl popoarelor pentru apărarea păcii si a vieții să devină imperativul primordial, problema cardinală a zilelor noastre. Conform acestei viziuni de largă cuprindere umanistă, existenta arsenalelor nucleare, a celorlalte arme de distrugere în masă pune la ordinea zilei necesitatea unui nou mod de gindire și abordare a problemelor războiului și păcii, a problemelor internaționale în ansamblu, care să pornească de la excluderea recurgerii la arme în practica relațiilor dintre state, de la inadmisibilitatea unui război mondial, tocmai pentru că. pină la urmă. un asemenea război s-ar transforma, inevitabil. într-o conflagrație nucleară, cu consecințe devastatoare asupra vieții pe Pămînt.In virtutea cerințelor acestui mod de gindire, președintele României a scos din nou în evidentă în cuvîn- tarea rostită la recenta plenară a C.C. al P.C.R. falsitatea, caracterul extrem de nociv al teoriilor și doctrinelor potrivit cărora armamentul nuclear ar fi un factor de

consolidare a capacității de apărare a statelor, de întărire a securității, de „descurajare" a declanșării unui conflict și de menținere a păcii, arătînd, cu argumente de necontestat că, dimpotrivă, acest armament accentuează insecuritatea, multiplică riscurile declanșării unui război nimicitor. O securitate reală a popoarelor poate fi clădită nu prin acumularea și perfectionarea de arme nucleare, ci pe calea distrugerii și lichidării totale a acestora.Subliniind prioritatea absolută ee se cuvine acordată renunțării la arsenalele nucleare și la doctrinele bazate pe existența acestor arsenale, concepția promovată de România, de președintele ei nu limitează esența noii gîndiri politice numai la acest aspect, neîndoios extrem de important, ci pledează pentru o înțelegere mai largă, mai complexă, în sensul de a include și 
renunțarea completă la calea mili
tară de soluționare a diferendelor 
și litigiilor dintro state, * tuturor

problemelor deschise, care trebuie 
să-și afle rezolvarea numai prin 
mijloace politice, la masa tratati
velor. Noua gindire. în sprijinul căreia acționează fără răgaz politica externă românească, presupune, de asemenea, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, desființarea blocurilor militare, care nu mai sînt compatibile cu realitățile perioadei actuale, retragerea trupelor străina de pe teritoriile altor state, lichidarea bazelor militare străine, respectarea neabătută a independentei, suveranității și egalității în drepturi a fiecărui stat, renunțarea cu desăvîrșire la amestecul în treburile interne ale altor țări, la forță șl la amenințarea cu forța.Contribuția adusă de gîndirea politică românească pe drumul deschis de Congresul al IX-lea la elucidarea problematicii vaste a păcii și dezarmării, la fundamentarea necesității vitale de a se pune capăt cursei spre supremația militară, cuprinde o multitudine de alte laturi și aspecte. Secretarul general al partidului a avertizat asupra potențialului distructiv uriaș pe carp, prin deturnarea științei de la scopurile sale firești, prin Incorporarea tehnologiei celei mai avansate, le-au dobîndit armele de toate genurile, nu numai cele nucleare, dar și cele chimice și conventionale; a relevat legătura directă dintre criza economică mondială și escalada înarmărilor, care sustrage de la scopuri productive imense resurse financiare, materiale și umane, acțlonînd ca o frînă din cele mai puternice în calea însănătoșirii vieții economice, contribuind nemijlocit la menținerea subdezvoltării și accentuarea decalajelor ; a atras atenția asupra perturbărilor grave provocate da această escaladă asupra echilibrului ecologic : a evidențiat înrîurirea nefastă exercitată asupra ansamblului relațiilor internaționale de acumularea de armamente, ca permanent generator de încordare, de neîncredere și animozități: a denunțat vicierea profundă a climatului politic mondial, alimentarea psihozei de război, datorită promovării strategiilor agresive, exacerbării pregătirilor militare, care subminează, în acest fel. eforturile pentru făurirea unei lumi a înțelegerii, securității și cooperării.Acestea sînt premisele de fond, argumentele inatacabile în temeiul cărora, din inițiativa și cu contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. s-a cristalizat, de-a lungul anilor, un amplu șl 
complex program de dezarmare, pe

care România îl propune comunității mondiale într-o viziune nouă, globală, profund originală. într-o concepție unitară. în spiritul acestei concepții, reafirmate în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului. se au în vedere adoptarea unor măsuri concomitente de dezarmare în toate domeniile, urmărind interzicerea și eliminarea armelor nucleare, principala amenințare la a- dresa umanității și, totodată, a armelor chimice, a tuturor armelor de distrugere în masă, încetarea oricăror măsuri de militarizare a Cosmosului. în paralel cu reducerea radicală a armelor conventionale, a efectivelor și cheltuielilor militare, pînă la strictul necesar scopurilor defensive — ca tot atîtea părți inseparabile ale unuia și aceluiași proces de dezarmare generală. Prin aplicarea unui asemenea program, constructiv și realist, se va deschide omenirii, în pragul noului mileniu; perspectiva unei vieți eliberate de coșmarul distrugerii, se va putea suprima orice formă de șantaj cu folosirea unei arme sau alteia, va putea fi garantată securitatea egală pentru toate statele.
„Dezarmarea prin fapte" — aceasta a fost, din primul moment, chemarea pe care România, președintele ei au adresat-o cu atita consecventă și o adresează In continuare popoarelor și statelor lumii. Istoria vremurilor noastre va consemna că tara noastră a fost prima din Europa care a redus, în mod unilateral, cu 5 la sută armamentele și efectivele convenționale și, practic, cu 10 la sută cheltuielile militare, după ce anterior micșorase ani în șir șl apoi înghețase aceste cheltuieli. Se va consemna deopotrivă energia cu care secretarul general al partidului a acționat pentru înlăturarea rachetelor cu rază medie de acțiune de pe continentul nostru, mesajele adresate în acest sens conducătorilor țărilor implicate. altor țări ale lumii, marile adunări și demonstrații bentru pace desfășurate pe tot cuprinsul patriei, culmlnînd cu Apelul pe care și-au pus semnătura 18 000 000 de români.Același spirit de înaltă răspundere 

a caracterizat și caracterizează punerea în gardă împotriva oricăror stări euforice, necesitatea subliniată de șeful statului român de a nu se crea popoarelor iluzii, ci, dimpotrivă, de a se intensifica acțiunile în sprijinul păcii și dezarmării, ți- nîndu-se seama de realitatea că. deși în ultima vreme s-au înregistrat anumiți pași pozitivi, situația internațională continuă șă rămină gravă și complexă. în domeniul dezarmării, din păcate, nu numai că nu s-au înregistrat progresele dorite, dar spirala înarmărilor se desfășoară mai departe nestinjenit. O demonstrează proiectele N.A.T.O. de modernizare a armelor nucleare, respectiv a rachetelor cu rază scurtă de acțiune staționate în Europa, dar și a celor strategice, perfecționările calitative aduse celorlalte genuri de arme, continuarea planurilor de transferare în spațiul ex- traatmosferic a cursei armamentelor.Iată motivele pentru care rămîne, mai mult ca oricînd valabilă teza susținută neabătut de aproape două decenii și jumătate de partidul și statul nostru, a necesității unirii și 
mai strînse, a mobilizării și mai 
energice a forțelor social-politice 
celor mat largi, a popoarelor de pretutindeni pentru a determina ca dezbaterile In problemele dezarmării care au loc în diferite foruri să intre pe făgașul' concretizărilor cit mai rapide, pentru a izgoni războiul din viața societății și a crea condițiile dezvoltării pașnice și înfloririi neîntrerupte a civilizației planetare.în rindul acestor forțe. România este animată, așa cum se arată în Tezele pentru viitorul Congres al partidului, de hotărîrea nestrămutată de a-și aduce si în viitor întreaga contribuție. Iar garanția cea mai sigură în acest sens o constituie realegerea, susținută de toti comuniștii, de Întreaga națiune, în înalta funcție de secretar general al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, militantul dîrz care, în toți cei 24 de ani de cînd se află Ia conducerea destinelor patriei, a făcut din apărarea păcii, din slujirea cu abnegație a intereselor vitale ale poporului român suprema Îndatorire.

Romulus CAPLESCU

INTÎLNIRE. La Praga a avut loc o întîlnire între Milos Jakes, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și Jose Eduardo dos Santos, președintele M.P.L.A.- Partidul Muncii, președintele R. P. Angola, aflat într-o vizită prietenească de lucru In Cehoslovacia. Au fost abordate probleme ale re

lațiilor dintre cele două partide și modalitățile lărgirii în continuare a raporturilor bilaterale pe diverse planuri, precum șl probleme ale vieții internaționale actuale. o atenție deosebită fiind a- cordată evoluțiilor din Africa australă.

LA HAVANA au luat sfîrșit lucrările sesiunii Adunării Naționale a Puterii Populare a Cubei. Deputății au dezbătut diverse probleme referitoare la dezvoltarea e- conomlco-socială a tării.
ACORD DE COOPERARE. între guvernele Italiei și R.P.S. Albania a fost semnat, la Roma, un acord de cooperare bilaterală în domeniile științific, sanitar și veterinar.
LA TRIPOLI au început lucrările celei de-a IX-a sesiuni a Comitetului libiano-tunisian. care sînt consacrate examinării stadiu

Reluarea negocierilor de pace și reconciliere 
națională în AngolaKINSHASA 19 (Agerpres). — Negocierile de pace și reconciliere națională în Angola între reprezentanții guvernului și cel ai mișcării Unita au fost reluate, miercuri, la Kinshasa — transmite agenția Efe. Tratativele au loc cu ușile închise.

într-o declarație făcută In capitala zaireză. ministrul angolez de externe. care conduce delegația guvernamentală, Pedro Castro van Dunem, a exprimat voința autorităților de la Luanda de a negocia „deschis" cu Unita In.vederea realizării efective a reconcilierii naționale.
In favoarea unei Europe a păciiBONN 19 (Agerpres). — Edificarea unei Europe a păcii reclamă e- liberarea continentului de pericolul de război, instituirea unei colaborări reale între toate statele europene — a declarat președintele P.C. German, Herbert Mies, în cadrul unei întîlniri cu ziariștii. în prezent, ■ menționat vorbitorul, au apărut posibilități reale de a se întreprinde pași

concreti In domeniul dezarmării. In sfera atît a armelor nucleare, cît și 
a celor convenționale. Președintele P.C.G. a lansat forțelor progresiste de pe continentul nostru apelul de a-și intensifica eforturile și acțiunile în favoarea păcii și dezarmării, 
a cooperării șl consolidării încrederii între popoare.

Lucrările reuniunii ministeriale 
a Organizației Unității Africane 

Secretarul general al Națiunilor Unite >e pronunță pentru 
admiterea Namibiei in O.N.U. ca membru cu drepturi deplineADDIS ABEBA 19 (Agerpres). — în capitala Etiopiei au continuat lucrările reuniunii ministeriale a Organizației Unității Africane (O.U.A.), consacrate în principal situației din Africa australă și stadiului înfăptuirii procesului de acordare a independentei Namibiei. Vorbitorii s-au pronunțat pentru înlăturarea tuturor piedicilor care mal stau în calea aplicării rezoluției O.N.U. privind Namibia, cerînd încetarea acțiunilor obstrucționiste ale regimului sud- african și sprijinirea de către toate statele din regiune a procesului către independența Namibiei. Au fost condamnate, totodată, actele de represiune la adresa populației nami- biene pe care continuă să le întreprindă forțele de ordine sud-africa- ne staționate pe acest teritoriu, programul partidului de guvernămînt din R.S.A., adoptat recent, fiind a-

predat drept o nouă încercare de perpetuare a segregației rasiale în a- ceastă parte a lumii. în același timp, au fost audiate un raport privind rezultatele sesiunii de la Arusha a Comitetului O.U.A. pentru eliberare, precum șl o informare referitoare Ia rezultatele misiunii Întreprinsa de O.U.A. în Namibia.WINDHOEK 19 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, s-a pronunțat, într-o declarație făcută la Windhoek, pentru cooptarea Namibiei între țările membre ale O.N.U. — relatează agenția Efe. „Voi face tot ce îmi stă în putere pentru ca Namibia să-și asume, în următoarele luni, dreptul său de a ocupa un loc la O.N.U., ca membru cu drepturi depline" — a a- firmat secretarul general al Națiunilor Unite.
împotriva dependenței economice 

a țărilor în curs de dezvoltareHARARE 19 (Agerpres). — Este de mult timpul să fie corectate nedreptățile istorice care au făcut ca țările în curs de dezvoltare să ră- mînă într-o stare de dependentă e- conomică, de colonii economice ce aprovizionează cu materii prime ieftine țările industrializate, conti- nuînd să fie exploatate de acestea — a declarat șeful statului Zimbabwean, Robert Mugabe. El a evidențiat, in context, importanța unul dialog Nord-Sud pe bază de deplină egalitate, care să conducă la instaurarea unor relații economice internaționale noi și echitabile. în cadrul unui astfel de dialog trebuie să fie soluționată, de asemenea, problema datoriilor externe în continuă creștere ale țărilor în curs de dezvoltare, datorii al căror nivel depășește în prezent 1 300 miliarde de dolari.MONTEVIDEO 19 (Agerpres). — La un miting organizat cu ocazia începerii campaniei electorale. Liber

Seregnl, candidatul coaliției de stingă uruguayene Frontul Amplu la funcția de președinte al țării, s-a pronunțat pentru realizarea unui acord al tuturor forțelor democratice și progresiste în vederea înfruntării problemelor economice și sociale care afectează Uruguayul — informează agenția Prensa Latina. El a denunțat relațiile de dependentă față de economiile externe, care limitează și condiționează autonomia tării. Referindu-se la consecințele datoriei externe. Liber Se- regni a anunțat că Frontul Amplu va promova acorduri vizind reducerea cu 50 la sută a plății dobînzilor.ADDIS ABEBA 19 (Agerpres). — Un seminar regional consacrat dezbaterii și elaborării unor soluții pentru rezolvarea problemei datoriei externe africane și depășirea dificultăților social-economice pe care ea le implică se va desfășura Ia Cairo, începînd de la 28 august — transmite agenția M.E.N.
NICOSIA

Convorbiri intercomunitare directe 
în problema cipriotăNICOSIA 19 (Agerpres). — La Nicosia s-a anunțat că viitoarea rundă de convorbiri — cea de-a patra — dintre președintele Ciprului, Ghiorghiog Vassiliou, și Rauf Denktaș, liderul ciprioților turci, vi

zind soluționarea probleme! cipriote, va avea Ioc la data de 26 iulie — informează agenția Anatolia. S-a precizat că. de data aceasta, convorbirile se vor desfășura direct.
Conferința internațională de la Londra

consacrată combaterii S.I.D.A.LONDRA 19 (Agerpres). — în Intervențiile participanților la Conferința internațională consacrată problemei combaterii sindromului Imu- nodeficientei dobîndite (S.I.D.A.), ala cărei lucrări se desfășoară la Universitatea din Londra, s-a arătat că peste un milion de persoane vor muri In următorul deceniu ca urmare a acestei maladii. în prezent, specialiștii au identificat peste 160 000 de forme diferite de S.I.D.A., 
au arătat vorbitorii, adăugind că se

întlmpină mar! dificultăți în diagnosticarea ei, mai ales în țările africane.Directorul programului Organizației Mondiale a Sănătății pentru lupta împotriva S.I.D.A. a menționat că în lume sint înregistrați 10 milioane de purtători ai virusului, dintre care 2,5 milioane in țările Africii, 2 milioane în Statele Unite șl aproximativ un milion în Europa, în următorii trei ani, cel puțin 700 000 de persoane vor fi contaminate de virusul S.I.D.A.

Dezvoltarea economiei R. P. S. Albania 
în primele șase luni ale anuluiTIRANA 19 (Agerpres). — La Tirana a avut loc o ședință a Consiliului de Miniștri al R.P.S. Albania, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele îndeplinirii sarcinilor de plan pe primele șase luni ale anului și au fost adoptate măsuri pen

tru asigurarea realizării obiectivelor la nivelul întregului an 1989. Ritmul dezvoltării economiei a crescut în primul semestru, produsul social a fost realizat în proporție de 101,4 la sută, iar venitul național — în proporție de 102 la sută.
AMERICA CENTRALA

Membri ai Congresului S.U.A. cer sistarea ajutorului 
acordat contrarevoluționarilor nicaraguaniWASHINGTON 19 (Agerpres). — Un grup de peste 70 de membri ai Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A. s-au pronunțat pentru sistarea ajutorului acordat de Administrația americană contrarevoluționarilor nicaraguani, ca urmare a informațiilor potrivit cărora unități antisandiniste desfășoară „operațiuni militare cu caracter ofensiv". într-o scrisoare adresată secretarului de stat James Baker, congresmanil argumentează că aceste acțiuni constituie o încălcare a acordului din aprilie 1989 dintre președinte șl Congres, care a permis punerea la dispoziția forțelor „contras" a unui ajutor în valoare de 49 milioane dolari.
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lui aplicării proiectelor de colaborare în diverse domenii între Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă șl Tunisia.
REMANIERE GUVERNAMEN

TALA. In urma remanierii guvernamentale anunțate marți, e- mirul Qatarului, șeicul Khalifa Bin Hamad Al-Thani, a preluat funcția de prim-ministru. Abdullah Bin Khalifa Al-Attla a fost numit ministru de externe.
ÎN CAPITALA PAKISTANU

LUI s-au desfășurat lucrările unor subcomisii pakistanezo-in- diene de cooperare în diferite do

menii. Acestea au rolul de a stabili direcțiile concrete ale colaborării dintre cele două țări, pe baza datelor convenite în cadrul Comisiei mixte de cooperare dintre Pakistan șl India, ale cărei lucrări s-au desfășurat la nivelul miniștrilor de externe, tot la Islamabad.
PROTESTE ÎN KWANGJU. Peste 18 000 de elevi de liceu din provincia sud-coreeană Kwangju au luat parte la mitinguri pentru a protesta față de măsurile luate de regimul de la Seul de a-1 lipsi de locul lor de muncă pe profeso

MANAGUA 19 (Agerpres). — La Managua s-au încheiat lucrările unul simpozion internațional pe tema democrației și revoluției. Participanțil au adoptat o rezoluție finală în care este lansat un apel guvernelor, partidelor și organizațiilor din întreaga lume de a manifesta solidaritatea lor activă cu Nicaragua în contextul dificultăților cu care se confruntă. Documentul cheamă, de asemenea, S.U.A. să înceteze politica sa ostilă și agresivă, atît militară, cît și economică, împotriva acestei țări cen- troamericane — transmits agenția Prensa Latina.Simpozionul a fost organizat în cadrul festivităților prilejuite de marcarea a zece ani de la revoluția san- dinistă din 19 iulie 1979.
In lumea capitalului

ȘOMAJUL ȘI SĂRĂCIA SE EXTIND, I
I
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AFECTÎND DRAMATIC EXISTENȚA 
MILIOANE ȘI MILIOANE DE OAMENI \

Se agravează inegalitățile sociale '
în țările vest-europene ;

relevă tui raport al Comitetului Economic șl Social t
al Pieței Comune ’BRUXELLES 19 (Agerpres). — între șase și zece milioane de vest- europeni trăiesc intr-o stare de „mare sărăcie", eare poate deveni perenă dacă se menține actuala rată a șomajului — avertizează un raport elaborat de Comitetul Economic și Social (C.E.S.), organ consultativ al Pieței Comune, din care fac parte reprezentanți a! sindicatelor, patronatului și diferitelor grupuri de interese economice și sociale. Documentul relevă că, în ultimii ani, inegalitățile sociale din statele vest-europene nu s-au atenuat, ci, dimpotrivă, numărul persoanelor fără venituri sau cu venituri minime a crescut — relateazăi agenția Efe.* După cum relevă raportul, tota- i Iul persoanelor aflate în această 1 situație a sporit, între 1975 și 1985, i cu 15.75 la sută în cele 12 țări ' membre ale C.E.E. în document sa ț evidențiază, de asemenea, schim- i barea intervenită in compoziția ’ populației sărace, !nregistrîndu-seo creștere foarte puternică a numă-î

*

) milioane, iar „rata sărăciei" a 1 sporit de Ia 11,4 Ia 13,5 la sută, ț...............................................
*
*
* i
*

* *

A

rului șomerilor șl al familiilor tn- 
treținute de o singură persoană 4 incluse in această categorie. J„Menținerea unui nivel înalt al șo- 1 majului în C.E.E. creează temeri în l sensul permanentizări! acestor si- ’ tuații de mare sărăcie dacă nu vor I fi luate măsuri ferme" — avertizează documentul. Pentru a defini condiția socială de „mare sărăcie", C.E.S. a folosit trei criterii : lipsa unei locuințe demne de acest nume, a resurselor financiare și a ocrotirii în domeniile medical și social.Marginalizarea unor pături largi ale societății, prin îngrădirea accesului lor la cele mai elementare drepturi ale omului, impune cu necesitate instituirea unui venit minim și încadrarea în muncă potrivit pregătirii profesionale — se arată în documentul citat. Totodată, C.E.S. cere din nou ca proble- ; ma sărăciei să fie inclusă în dez- J baterile economice șl sociale care se desfășoară în cadrul reuniunilor ' țărilor membre ale Pieței Comune.

»

32 500 000 de americani trăiesc în stare de sărăcie
In rindurile tinerilor, rata sărăciei crește de două ori L 

mai repede ?WASHINGTON 19 (Agerpres). — Date furnizate de o serie de organisme sociologice din S.U.A. atestă că in anii ’80 s-a Înregistrat o creștere a numărului cetățenilor americani care trăiesc in sărăcie. Dacă in 1978 cifra acestora era de 24,5 milioane, în 1987 ea atingea 32,5Aproape 80 la sută din săracii Statelor Unite sint femei și copii.

. -w iPe de altă parte, rata sărăciei in » rindurile tinerilor crește de două l ori mai repede decit in general. ? Fiecare al doilea tînăr de culoare ț și fiecare al șaselea tînăr alb se 4 confruntă în S.U.A. cu sărăcia. ! Aproximativ 40 la sută din săracii > americani sînt tineri, cu toate că ț ei reprezintă doar 27 la sută din t populație — scrie publicația I.P.W. ’ Berichte". ț
100 000 de cadre medicale din Europa occidentală '■ 

nu au un loc de muncă stabil vLONDRA 19 (Agerpres). — Apro
ximativ 100 000 de cadre medicale 
din Europa occidentală nu dispun 
de un loc de muncă stabil — informează revista „British Medical Journal". Această cifră reprezintă 
11 la sută din totalul medicilor. Pe

primul loc în această edificatoare Z statistică se află Spania, cu 30 000 1 șomeri totali sau i " " cadrele sale medicale. __ _________există circa 20 000 de medici șomeri, iar în Franța — 10 000. Șansele cele mai mici de a găsi o slujbă le au femeile-medici.
Șomerii pe termen lung

în R. F. GermaniaBONN 19 (Agerpres). — De mal multi ani. și cu o constantă îngrijorătoare. crește numărul vest- germanilor care nu au un loa stabil de muncă. Acești șomeri pe termen lung, care, de un an sau chiar de mai multi, au fost nevoițl să trăiască fără un venit regulat, au fost împinși la marginea societății, de unde nu mai pot ieși. Fiind de mai multă vreme client! ai oficiilor de plasare, ei sîntț practic lipsiți de orice șansă.
rii care au aderat la organizația sindicală din ramură. Ei și-au exprimat sprijinul și fată de acțiunile de protest ale cadrelor didactice din Coreea de Sud. care au avut loc în ultimele zile.

MANEVRE MILITARE ÎN PA
CIFIC. Unități ale forței japoneze de autoapărare aeriană participă, Începînd de miercuri. Ia manevre comune cu unități ale forțelor aeriene americane intr-o zonă din jurul Okinawei. Este pentru a doua oară in acest an cînd în apropiere de Okinawa se desfășoară astfel de manevre.

parțiali printre icale. în R.F.G. ’
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„o generație pierdută".

După cum relevă revista vest- germană „Der Spiegel", multi dintre cei aproximativ 700 000 de șomeri pe termen lung existenti prezent in R.F.G., chiar și cei jur de 40 de ani. au renunțat orice speranță. Un expert de Ministerul vest-german al Muncii remarca faptul că este vorba despre „o generație pierdută", „Cine i a decăzut în asemenea măsură nu ’ mai are nici o speranță", observă ț săptămînalul.

în 
în 
la 

la

ATENTAT TERORIST ÎN THAI
LANDA. Cel puțin 11 persoane și-au pierdut viața în urma unui act terorist săvirșit în orașul Korat din nord-estul Thailandei. După cum a anunțat un reprezentant al poliției, o persoană necunoscută a detonat o bombă în clădirea tribunalului din localitate, reușind, totodată. să dispară.

SATELITUL „COSMOS-2 030" a fost lansat în Uniunea Sovietică avînd la bord aparatură științifică destinată continuării cercetării spațiului cosmic.
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