
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVIII Nn 14 600 Vineri 28 iulie 1989 6 PAGINI - 50 BANI

în atmosfera de profundă satisfacție și deplină 

adeziune privind propunerea de realegere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă 
in partid, de puternică angajare pentru realizarea 
exemplară a planului, in in timpi na rea zilei de 
23 August și a Congresului al XIV-lea, ieri a continuatVIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENĂ CEAUȘESCU, 1N JUDEȚUL CONSTANȚA

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populară din municipiul Constanța

Dragi tovarăși,Doresc să vă adresez dumneavoastră, participanților la această mare adunare populară, tuturor locuitorilor municipiului și județului Constanța, un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări de succes în toate domeniile. (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung : „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“).în cadrul vizitei de lucru din municipiul și județul Constanța am vizitat unele obiective industriale și agricole. Ne-au făcut o deosebită impresie realizările constructorilor de nave de la Șantierul Naval care, într-adevăr, au realizări de importanță deosebită, într-o perioadă scurtă, ei au reușit să producă nave de mare tonaj, care străbat astăzi toate oceanele globului nostru pămîntesc. (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung : „Ceaușescu — P.C.R. !“).Am vizitat, de asemenea, întreprinderea Integrată de Lînă din Constanța care, de asemenea, ne-a produs o impresie deosebită prin realizările și preocupările de a realiza țesături de calitate tot mai bună, de creștere a eficienței și rentabilității. In general, industria din Constanța a cunoscut o puternică dezvoltare și realizează astăzi o producție de aproape 50 miliarde de lei anual.

Este adevărat că obținerea acestor succese a cerut eforturi mari, dar ele au asigurat ca județul Constanța și municipiul Constanța — la fel ca celelalte din întreaga țară — să devină un județ cu o industrie puternică, tot așa cum România s-a transformat dintr-o țară agrar-industrială slab dezvoltată într-o țară industrial- agrară cu o industrie modernă, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, cu o agricultură socialistă în plin progres. 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung: 
„Ceaușescu și poporul!“).La forumul democrației muncito- rești-revoluționare din noiembrie și la recenta plenară a Comitetului Central al partidului am făcut un amplu bilanț al strălucitelor realizări ale poporului român în dezvoltarea socialistă, în ridicarea nivelului general de civilizație al țării. Sînt cunoscute toate aceste realizări, de aceea nu doresc să mă refer acum la ele. Ceea ce merită, însă, să subliniem permanent este faptul că toate acestea au fost posibile numai în condițiile lichidării pentru totdeauna a dominației imperialiste și a regimului burghezo-moșieresc, prin trecerea mijloacelor de producție în mîinile poporului, ale clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii și făurirea unei proprietăți socialiste puternice — atît în industrie, cît și în agricultură, în 

toate sectoarele — care reprezintă baza dezvoltărilor și a marilor realizări, chezășia mersului înainte al patriei noastre. (Urale și a- 
plauze puternice. Se scandează: 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria !“).Pentru realizările obținute în primul semestru al acestui an adresez tuturor oamenilor muncii din municipiul și județul Constanța cele mai calde felicitări și urarea de a face totul pentru înfăptuirea angajamentelor asumate în numele tuturor oamenilor muncii de comitetul județean de partid și de tovarășii care au luat cuvîntul în numele unor întreprinderi de a îndeplini planul pe 8 luni în cinstea celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și de a realiza producția pe acest an pînă la Congresul al XIV-lea al partidului ! (Aplauze puternice, 
urale. Se scandează îndelung: 
„Ceaușescu și poporul !“).Am convingerea că toate colectivele de oameni ai muncii din întreaga țară, comitetele județene de partid vor răspunde la angajamentul județului Constanța, al oamenilor muncii din acest județ cu angajamentul de a face totul pentru a obține, de asemenea, rezultate cît mai bune și de a realiza producția, pe întregul an, în cinstea Congresului al XIV-lea ! 

Acum se pune problema care județ va fi pe primul loc ! Este o întrecere între oamenii muncii, în calitatea lor de proprietari și producători, care doresc să asigure ridicarea patriei la un nivel tot mai înalt de dezvoltare economi- 
co-socială. (Urale și aplauze pu
ternice. Se scandează îndelung : 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria !“).De la această mare adunare populară doresc să adresez cele mai calde felicitări tuturor oamenilor muncii din țara noastră și cu urarea de a obține rezultate tot mai bune în întreaga activitate ! (Urale și aplauze pu
ternice, îndelungate; se scan
dează „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — reales la al XIV-lea 
Congres !“).Aș saluta cu multă bucurie dacă oamenii muncii din municipiul și județul Constanța, care și-au luat astăzi angajamentul de a realiza în cinstea Congresului producția industrială pe întregul ah, s-ar afla pe primul loc. Sper să acționați 
pentru aceasta ! (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează îndelung: 
„Ceaușescu și poporul !“).Am vizitat mai multe unități a- gricole — și întreprinderi de stat și cooperative agricole de producție. în general, am impresii, de asemenea, bune despre activitatea oamenilor muncii din agricultură. De altfel, cunoașteți că și județul 

Constanța a obținut la grîu producții de peste 8 000 kg la hectar, la orz de peste 7 500 kg la hectar — și, de asemenea, rezultate bune și la alte culturi. Dar, trebuie să vă spun, tovarăși, că unul dintre vecinii voștri, de peste Dunăre, se află înaintea județului Constanța, cu o producție de 9 110 kg de grîu Ia hectar. Aș fi salutat mult dacă și Constanța ar fi luptat să se afle cel puțin pe locul 2, dar sper că va face totul ca anul viitor să se afle pe locul I, deci cu 9 300 — 9 500 kg de grîu la hectar ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung: 
„Ceaușescu și poporul !“).Deoarece atît în presă, cît șl la televiziune au fost comunicate rezultatele obținute de către toate județele, de sute și sute de cooperative și unități de stat, nu doresc să mă refer acum la aceasta. Ceea ce consider că trebuie să subliniem este faptul că în întreaga țară, atît la grîu, cît și la orz, a- vem cele mai bune recolte de pină acum — recolte care demonstrează forța și capacitatea oamenilor muncii din a- gricultură, a țărănimii cooperatiste, dar, în același timp, și superioritatea proprietății de stat și cooperatiste, care a creat condițiile pentru a obține aceste recolte, care cu numai 10—15 ani în urmă păreau irealizabile. Iată ce înseamnă socialismul, activitatea 

unită a țărănimii, a oamenilor muncii din agricultură ! (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează 
îndelung : „Stima noastră și 
mindria — Ceaușescu, Româ
nia !“).Pentru toate aceste realizări, a- dresez cooperatorilor, oamenilor muncii din agricultura județului Constanța, din întreaga țară cele mai calde felicitări și urarea de a face totul pentru a strînge la timp și în bune condiții recolta de toamnă. Să ne prezentăm și în agricultură cu cea mai bună producție de pînă acum ! Numai așa vom putea să creăm o bază trainică pentru progresul continuu al agriculturii, al patriei noastre, în general ! (Se scandează îndelung : 
„Ceaușescu și poporul !“).Este necesar să subliniem că în obținerea marilor realizări pe care oamenii muncii, întregul popor le-au înregistrat în toate domeniile un rol de mare însemnătate l-au avut și îl au știința, învăță- mîntul, activitatea de ridicare continuă a nivelului de cunoștințe și de pregătire a tuturor oamenilor muncii. Trebuie să înțelegem bine că numai și numai pe baza celor mai noi cuceriri ale științei — și în industrie, și în a- gricultură, și în alte domenii — am putut să obținem asemenea realizări, cu care ne prezentăm astăzi. Subliniez aceasta pentru că — așa cum se menționează în Progra

mul-Directivă, de perspectivă pînă în anii 2000 și 2010 — trebuie să facem totul pentru a ridica continuu nivelul activității științifice, al învățămîntului, nivelul de cultură, pentru a transforma clasa noastră muncitoare într-o clasă de muncitori-intelectuali, țărănimea într-o țărănime intelectuală, întregul nostru popor într-un popor cu o înaltă conștiință și cu o înaltă cultură ! Numai așa vom merge ferm spre comunism ! (Aplauze și 
urale puternice. Se scandează: 
„Ceaușescu și poporul!“),Pentru mărețele realizări din a- ceste domenii, adresez oamenilor de știință, din învățămînt și cultură cele mai calde felicitări și urarea de a acționa cu și mai multă hotărîre în spirit revoluționar, pentru ridicarea nivelului de pregătire al întregii noastre națiuni 1 (Aplauze puternice, urale. Se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).Acum, pe baza documentelor e- laborate de plenara Comitetului Central, are loc dezbaterea în partid și cu întregul popor a o- biectivelor privind dezvoltarea viitoare a patriei noastre. Vă sînt cunoscute prevederile acestor documente ; ele dau o perspectivă minunată pentru cincinalul al 9-lea — 1991—1995 — pînă în anii
(Continuare în pag. a IlI-a)PLANUL ÎN ÎNTREAGAECONOMIE REALIZAT INTEGRAL

- pînă la 23 August pe opt luni, 
pînă la Congresul al XIV-lea 

pe întregul an!
Relatări despre acțiuni, măsuri și fapte 
deosebite ale oamenilor muncii din 
întreprinderi și de pe ogoare pentru 
îndeplinirea exemplară a angajamen

telor asumate
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PAGINA 2 SCINTEIA- vineri 28 iulie 1989VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreunâ cu tovarășa Elena Ceaușescu au conti
nuat, joi, 27 iulie, vizita de lucru în județul Constanța.

Ca $1 In ziua precedentă, vizita a prilejuit o analiză cuprinzătoare, la fata locului, a modului în care se acționează, atît în industrie, cit si în agricultură. în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a prevederilor de plan pe acest an. a directivelor stabilite de Congresul alXIII- lea si Conferința Națională ale partidului, pornindu-se de Ia importantele sarcini ce revin județului în actualul cincinal.Un impresionant număr de oameni ai muncii din cele mai diferite sectoare de activitate a fost prezent la acest nou dialog al secretarului general al partidului cu făuritorii de bunuri materiale din județ — parte a dialogului permanent ce-1 poartă cu poporul, cu tara.Spiritul de lucru în care s-a desfășurat vizita a fost însotit pretutindeni de entuziasmul miilor de oameni veniti să întîmpine pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. să exprime sentimentele de dragoste și recunoștință ale locuitorilor acestui județ pentru preocuparea constantă a secretarului general al partidului ca înfățișarea așezărilor dobrogene, a întregii țări să devină mai înfloritoare. ca viata tuturor cetățenilor patriei să fie tot mai prosperă.O idee se desprinde dominantă peste toată bogăția și frumusețea sentimentelor și gindurilor exprimate in numele harnicilor locuitori ai orașelor și satelor dobrogene : omagiul adus conducătorului iubit al partidului și statului nostru, voința fermă — la unison cu dorința întregului partid și popor — ca, la Congresul alXIV- lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reinvestit în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Raportind cu bucurie despre rezultatele obținute pină in prezent în înfăptuirea sarcinilor încredințate, muncitorii, țăranii cooperatori, specialiștii. cadrele de conducere au înfățișat tabloul muncii avintate din întreprinderi, de pe șantiere, de pe ogoare, unde. însuflețiți de cutezătoarele perspective prefigurate in proiectul Pro- gramului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, 
de îndemnurile și chemările secretarului general al partidului, colecti

vele muncitorești. în frunte cu comuniștii, acționează cu pricepere, cu pasiune și hotărive pentru realizarea planului pe acest an șl pe întregul cincinal, a programelor de propășire generală a patriei.Pornit din stațiunea Neptun, elicopterul prezidențial a survolat întinse suprafețe agricole din partea sudică a Dobrogei. Cit cuprinzi cu privirea, cimpul înfățișează semnele îmbucurătoare ale rodniciei. Cindva aflată sub apăsarea secetei, a practicilor agricole rudimentare și a producțiilor derizorii, Dobrogea — cu ogoarele aproape in întregime amenajate pentru irigații, beneficiind de roadele noii revoluții agrare — face astăzi dovada incontestabilă a puterii transformatoare a socialismului, a uriașelor posibilități ale agriculturii românești deschise de marea proprietate socialistă de stat și cooperatistă. La lumina binefăcătoare a politicii partidului și statului nostru, de continuă dezvoltare și modernizare a agriculturii, ogoarele dintre Dunăre și Marea Neagră au devenit in anii socialismului întinse și roditoare grădini, spre satisfacția și lauda celor ce le cultivă.La analiza care a avut loc în cea de-a doua zi a vizitei in județul Constanța ati participat tovarășii Emil Bobu, Gheorghe Oprea. Nicolae Constantin, Silviu Curticeanu.Vizita a început pe terenurile a- gricole ale COMUNEI COBA- 
DIN, care in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului a cunoscut, asemenea tuturor localităților patriei, importante prefaceri in planul vieții materiale și spirituale, devenind in prezent un puternic centru agroindustrial, care ilustrează pregnant justețea politicii partidului și statului nostru de dezvoltare armonioasă, echilibrată a tuturor zonelor țării.Mindri de tot ce s-a înfăptuit aici prin aplicarea amplului program de dezvoltare și modernizare a tuturor orașelor și satelor patriei, locuitorii comunei Cobadin au făcut o primire entuziastă tovarășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu, manifestindu-și. prin urale și ovații puternice, buctiria de 

a se reîntilni cu conducătorul partidului și statului nostru — vizita precedentă a avut loc in vara anului trecut — și de a-i adresa cele mai vii mulțumiri pentru condițiile de muncă și viață create. Ei au scandat cu însuflețire numele patriei și partidului, al secretarului său general. cu putere și claritate des- prinzîndu-se cuvintele rostite din adincul inimii : „Ceaușescu reales la al XIV-lea Congres 1“La coborirea din elicopter, pe un teren din apropierea comunei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu deosebit respect de Mihai Marina, prim-secretar al comitetului județean de partid, Gheorghe David, ministrul agriculturii, de reprezentanți al organelor locale de partid și de stat.Frumoasa intimpinare este întregită de tradiționala pîine și sare, de bogăția de flori oferite cu dragoste de tinere și tineri, de pionieri și șoimi ai patriei.în fața unor panouri și grafice, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost prezentate cifre privind modul de folosire a suprafețelor de teren în cadrul Consiliului Unic Agroindustrial de Stat și Cooperatist Cobadin, al cooperativei agricole de producție și întreprinderii agricole de stat din comună, evoluția din ultimii ani a producțiilor la principalele culturi, precum și rezultatele obținute în înfăptuirea indicațiilor date de secretarul general al partidului In vederea folosirii raționale a pămîntului. sporirii continue a potențialului productiv al acestuia, în același timp, au fost înfățișate acțiunile întreprinse pentru executarea la termenele optime a lucrărilor de întreținere a culturilor, pentru realizarea producțiilor vegetale și animaliere stabilite, corespunzător obiectivelor și sarcinilor noii revoluții agrare.în legătură cu principalii indicatori de plan s-a subliniat că la producția vegetală s-au înregistrat anul acesta, atît la C.A.P., cit și la I.A.S. Cobadin, rezultate superioare celor din anii trecuți, fapt evidențiat prin depășirea prevederilor la nivelul consiliului agroindustrial la cultura orzului, a griului, la orzoaică.Au fost examinate lanuri de porumb. floarea-sdarelui și soia apar- ținind Cooperativei Agricole de Producție și întreprinderii Agricole de Stat din Cobadin, starea de vegeta

ție a culturilor, densitatea plantelor și modul de întreținere a. acestora.Cimpul arată frumos, plantele sînt viguroase, bine dezvoltate, anunțind obținerea unor recolte bune. Este o dovadă a priceperii oamenilor muncii din Cobadin. a preocupării lor susținute pentru aplicarea unor tehnologii moderne, care asigură folosirea eficientă a investițiilor alocate de stat acestei ramuri de bază a economiei noastre naționale.O bună impresie fac culturile de porumb pentru consum și de floa- rea-soarelul ale Cooperativei Agricole de Producție Cobadin. Sint condiții pentru a se obține producții mai mari decit cele evaluate inițial. Cit vezi cu ochii, un lan de floarea- soarelui care va da o recoltă de aproximativ 5 400 kg la hectar.Secretarului general al partidului î-au fost prezentate și unele loturi comparative de soiuri și hibrizi de porumb de mare productivitate, realizate de specialiștii din țara noastră. care, cultivate pe baza unor tehnologii diverse și densități diferite, pot fi asimilați în agricultura dobrogeană, corespunzător condițiilor de sol și climă din această zonă.A fost apreciată, de asemenea, starea de vegetație a culturilor de soia la întreprinderea agricolă de stat din localitate, la care se va obține o producție medie de 5100 kg boabe la hectar.Apreciind aceste rezultate bune, tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat asupra necesității de a se lua măsurile necesare, astfel îneît la nivelul întregului consiliu unic agroindustrial să fie realizate producții sporite la toate culturile.Pe parcursul vizitei, secretarul general al partidului a stat de vorbă cu cooperatori, cu alți lucrători ai ogoarelor, le-a strîns mina cu căldură, i-a felicitat pentru activitatea bună desfășurată in acest an, adre- sîndu-le îndemnul de a acționa, în continuare, pentru obținerea unor producții tot mai mari. Tuturor le-a urat sănătate și fericire.Cadrele de conducere din unitățile vizitate, factorii de răspundere din județ și din ministerul de resort au mulțumit secretarului general al partidului pentru vizită, pentru noile indicații primite, asigurîndu-1 că toate acestea își vor găsi o grabnică și deplină traducere în viață.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat, 

în continuare, ÎNTREPRINDEREA 
INTEGRATĂ DE LINĂ DIN
CONSTANȚA, unitate ce realizează o gamă largă de fire și țesături destinate confecțiilor.La sosire, mii de oameni ai muncii au intîmpinat cu entuziasm pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, au aplaudat și ovaționat îndelung, au scandat cu însuflețire numele partidului și al secretarului său general.Analiza efectuată aici de conducătorul partidului și statului împreună cu cadre din conducerea ministerului de resort, centralei industriale și întreprinderii s-a axat pe principalele probleme legate de sporirea și diversificarea producției, ridicarea continuă a nivelului ei calitativ și de competitivitate, reducerea consumurilor și a costurilor de fabricație, sporirea eficienței întregii activități.Relevind că orientările si indicațiile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la precedenta vizită, precum și cu alte prilejuri, au fost înfăptuite exemplar, ministrul industriei ușoare. Maria Flucsă, și directoarea întreprinderii. Elena Vlăduc, au subliniat că. pe această bază, s-a perfecționat continuu organizarea producției și a muncii, au fost introduse tehnologii avansate de lucru, s-au modernizat fluxurile de fabricație, ceea ce a avut efecte deosebite in planul sporirii productivității muncii, valorificării superioare a materiilor prime. îmbunătățirii, an de an. a nivelurilor înregistrate la toți indicatorii cantitativi și de eficientă. Cea mai elocventă ilustrare a eforturilor depuse in aceste direcții o reprezintă rezultatele obținute în prima jumătate a acestui an. cind întreprinderea Integrată de Lină și-a îndeplinit și depășit sarcinile la producția-marfă industrială, producția fizică, la export, ca și celelalte prevederi de plan, realizind niveluri peste cele corespunzătoare aceleiași perioade a anului trecut.Aspecte relevante ale modului în care se înfăptuiesc obiectivele programului de modernizare a fluxurilor de fabricație au fost prezentate pe parcursul vizitării secțiilor productive. S-a subliniat că. paralel cu modernizarea liniilor tehnologice de fire pieptănate și a războaielor de țesut, in spatiile existente au fost amplasate noi mașini, și utilaje de mare randament, ceea ce a contribuit Ia creșterea producției fizice, la 

realizarea unor importante economii de materiale.Tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost Înfățișate preocupările colectivului in direcția introducerii și generalizării unor procedee tehnologice moderne la vopsitorie și finisaj, ale căror rezultate se regăsesc atît în îmbunătățirea calității firelor și țesăturilor, cit și in reducerea consumurilor de materiale și energie.A produce, cu cheltuieli cit mai mici, o cantitate cit mai mare de țesături din fiecare tonă de materii prime este cuvintul de ordine pentru colectivul constănțean, o deviză ce-si are acoperirea în; faptele de muncă, un obiectiv pentru care se acționează lună de lună, zi de zi;Apreciind realizările de pină acum, secretarul general al partidului a cerut să se acționeze. în continuare, în direcția accentuării procesului de modernizare â fluxurilor de producție, pe baza celor mai avansate procedee tehnologice, a ridicării continue a eficienței economice.în secțiile vizitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a stat de vorbă, în repetate rînduri, cu grupuri de muncitoare, s-a interesat îndeaproape de modul de organizare a producției, de îndeplinirea planului, de condițiile de muncă și viață. Mulțumind din inimă conducătorului partidului și statului pentru grija permanentă manifestată față de dezvoltarea întreprinderii, a județului Constanța, muncitoarele de la întreprinderea Integrată de Lină și-au exprimat hotă- rirea de a-și intensifica eforturile pentru îndeplinirea exemplară a planului. a tuturor sarcinilor ce Ie revin.Dialogul secretarului general al partidului cu factorii de răspundere și ceilalți specialiști a continuat în cadrul unei expoziții de produse finite, ce oferă o imagine grăitoare a succeselor dobindite in îmbunătățirea structurii fabricației, lărgirea gamei de țesături fine. S-au făcut remarcate realizările țesătoarelor de aici in domeniul diversificării producției. asimilării unor sortimente de stofe cu caracteristici superioare, de bună calitate, destinate executării unei game largi de confecții.Au fost înfățișate, totodată, preocupările de reducere a greutății materialelor textile pe unitatea de suprafață — sarcină de mare însemnătate trasată tuturor întreprinderilor de profil —, realizările colectivului. modul în care se acționează pentru sporirea producției de țesături fine in condiții de eficiență superi

oară. S-a reliefat că, datorită măsurilor organizatorice și tehnice a- doptate in ultimul timp, in întreprindere. ponderea țesăturilor situate la nivel calitativ ridicat, potrivit haremurilor existente pe plan mondial, este in prezent de 88 la sută, urmind să crească in anul viitor.Tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost prezentate, in același timp, principalele acțiuni în direcția creșterii exportului. evidențiindu-se gradul înalt de competitivitate al stolelor fabricate aici.La încheierea vizitei, vorbind miilor de lucrători de aici, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus :„Aș dori să adresez muncitoarelor și muncitorilor de la această întreprindere a industriei ușoare — întreprinderea Integrată de Lină Constanța — felicitări pentru rezultatele obținute, pentru producțiile realizate, care demonstrează preocuparea susținută a oamenilor muncii — și. îndeosebi, rolul important al femeilor, aflate in majoritate in această întreprindere — pentru îmbunătățirea Întregii activități și realizarea unor produse de calitate superioară.Sint rezultate bune, insă trebuie să avem permanent în vedere cerințele existente in direcția obținerii unor țesături mai fine, mai ușoare, de calitate mai bună.Să acordăm mai multă atenție acestor probleme, precum și creșterii eficienței economice, productivității muncii, astfel incit întreprinderea să se numere printre cele mai bune, să devină chiar cea mal bună întreprindere din acest sector.încă o dată, vă adresez felicitări și urarea de noi și noi realizări in toate domeniile !“Cei prezent! au primit cuvintele conducătorului partidului și statului cu multă satisfacție, cu entuziasm, cu puternice aplauze și urale.Muncitorii și specialiștii întreprinderii au dat expresie recunoștinței pentru această nouă vizită — moment de însemnătate hotăritoare în activitatea unității. S-a scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R.! „Ceaușescu — reales la al XIV-lea CongresAceste vibrante manifestări au pus limpede in evidență hotărirea muncitoarelor și muncitorilor de aici de a nu-și cruța forțele pentru înfăptuirea sarcinilor încredințate, pentru realizarea indicațiilor și orientărilor date de secretarul general al partidului.
După două zile de rodnice analize pe temeiul cărora au fost stabilite măsuri in vederea ridicării întregii activități la un nivel superior de calitate și eficiență, corespunzător cerințelor dezvoltării județului Constanța in actuala etapă și in perspectivă, vizita de lucru pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au făcut-o în această parte a țării s-a încheiat Joi cu o impresionantă adunare populară.Desfășurată pe stadionul din municipiul Constanța, adunarea a reunit zeci de mii de muncitori, țărani cooperatori, Intelectuali, elevi, student i.Participant)! la adunare au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu. Ia sosirea pe stadion, o primire entuziastă. Minute in șir s-a aplaudat cu putere, e-a scandat cu înflăcărare numele partidului și al secretarului său general. Pionieri șl șoimi ai patriei, tineri și tinere au oferit cu afecțiune tovarășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori. Ansambluri corale interpretau cintece patriotice, revoluționare. Numeroase alte formații artistice întregeau, prin evoluțiile lor. caracterul sărbătoresc al acestor momente de profundă semnificație.Prin urale și ovații, prin înscrisu

rile aflate pe eșarfe și pancarte erau reafirmate satisfacția și mindria patriotică față de strălucitele victorii obținute in cei 24 de ani care au trecut de Ia Congresul al IX-lea al P.C.R.. de Ia alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului, memorabil eveniment Istoric, pe care țara întreagă il aniversează cu respect și satisfacție pentru tot ceea ce s-a înfăptuit, măreț și durabil, în acești ani glorioși.Zecile de mii de cetățeni, bărbați și femei, tineri și virstnici au salutat cu ovații puternice apariția la tribuna oficială a tovarășului Nicolae Ceaușescu șl a tovarășei Elena Ceaușescu.în deschiderea marii adunări populare a luat cuvintul tovarășul Mihai Marina, prim-secretar al Comitetului Județean Constanța al P.C.R.. care a spus :Mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășăElena Ceaușescu.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Constanța. vă rog să-mi îngăduiți să dau glas celor mai alese sentimente de recunoștință pentru noua vizită de lucru pe care ați efectuat-o in județ, pentru onoarea deosebită ce ne-o prilejuiește participarea dumneavoastră la această mare adunare populară, manifestare a voinței tuturor celor ce trăiesc și muncesc in orașele și satele constănțene de a vă urma neabătut, impreună cu întregul popor, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. in tot ceea ce întreprindeți pentru edificarea socialismului și comunismului pe pămintul scump al României, pentru asigurarea independenței și suveranității sale.Locuitorii acestor meleaguri sint mindri de faptul că dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. v-ați aflat în fruntea organizației județene de partid șl i-ați călăuzit pașii in anii de început al noului proces de transformare revoluționară a societății românești și că, de atunci și pină acum. întilnirile si dialogul viu. permanent cu dumneavoastră au devenit o constantă a vieții lor. temelia trainică a tuturor izbinzilor repurtate.în aceste momente in care întreaga tară trăiește efervescenta puternicei angajări pentru a intimpina cu realizări remarcabile cea de-a 45-a aniversare a mărețului act istoric din August 1944 și Congresul al 
XIV-lea al Partidului Comunist Ro

Marea adunare populară din municipiulmân, congresul marilor victorii socialiste. toți cei prezenți aici, impreună cu întregul partid și popor. cu deosebită dragoste și înaltă stimă, vă aducem, mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, un fierbinte omagiu pentru monumentala dumneavoastră operă teoretică și practică, pentru aportul determinant pe care il aveți la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, pentru prodigioasa activitate revoluționară ce o dedicați din cei mai tineri ani ai vieții eliberării sociale și naționale a poporului român, dezvoltării și înfloririi multilaterale, independente si suverane a patriei socialiste, con- știenti fiind că. omagiindu-ne conducătorul vizionar și incercat. ctitorul de geniu al României socialiste. Eroul păcii și înțelegerii intre popoare, ne omagiem Partidul și Tara, ne manifestăm adeziunea la politica partidului și statului, hotărirea de a face totul pentru a o transpune in viață, ne angajăm să vă urmăm in gind și in faptă pe drumul luminos al comunismului pentru care ne sînteti stindard și făclie.Ne îndeplinim o înaltă îndatorire de conștiință fată de partid șl de tară susținînd cu hotărire. din adincul ființei noastre, acum, cind întregul nostru popor pășește triumfal și profund încrezător in viitorul său comunist, in ultimul an ce marchează sfertul de veac al Epocii de Aur din multimilenara istorie românească, propunerea ca cel de-al XIV-lea Congres sâ vă realeagă in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cu convingerea nestrămutată că acest act politic constituie garanția infăptuirii neabătute a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului în România.In numele participanților la a- ceastă mare adunare populară, al tuturor oamenilor muncii din județ, vă rugăm, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. să primiți cele mai profunde sentimente de stimă, inaltă admirație și nemărginită recunoștință pentru rodnica dumneavoastră activitate științifică și politică, pentru contribuția de excepție adusă la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economică și socială a țării.Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășăElena Ceaușescu.Am avut in aceste zile minunatul prilej și deosebita onoare de a vă raporta direct, despre stadiul îndeplinirii sarcinilor ce revin județului in acest cincinal și pe primul semestru al anului in curs, și de a- ceea vă rog să-mi permiteți să nu mă mal refer Ia acestea, ci să subliniez doai- că ele sint in toate sectoarele pozitive și întregesc in chip fericit salba marilor ctitorii duraie pe aceste locuri in anii epocii de glorie deschise de istoricul Congres ai IX-lea al partidului, dintre care amintesc noua magistrală albastră — Canalul Dunăre—Marea Neagră și varianta sa Poarta Albă—Midia-Nă- vodari, modernele porturi maritime și șantierele navale, puternica flotă comercială, platformele de extracție a țițeiului, marile combinate și unități industriale, amplele lucrări de îmbunătățiri funciare care au transformat păminturile Dobrogei din locuri aride și sărace in adevărate grădini roditoare, frumoasele construcții turistice și de agrement de pe Litoral și să vă raportez că a- naliza făcută de biroul comitetului județean de partid a scos în evidentă că in toate domeniile sint încă resurse nevalorificate pe deplin, că avem capacități de producție, baza tehnică materială, oameni harnici și 

. pricepuți, care ne permit să apreciem că rezultatele de pină acum pot fi mult amplificate in perioada ce a mai rămas din acest an și actualul cincinal.Pe această bază, vă rog să-mi permiteți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, să vă prezentăm angajamentul organizației . județene de partid de a realiza planul producției industriale in profil teritorial pe 8 luni in cinstea zilei de 23 August, iar pe întregul an pină la Congresul al XIV-lea al partidului și să a- dresăm tuturor județelor și municipiului București chemarea pentru a-și însuși toate aceste obiective și a face din ele obiective centrale ale întrecerii, socialiste pe anul 1989.Avind in vedere că in acest an am obținut cele mai mari producții medii la hectar cunoscute vreodată in județ la cereale păioase. mazăre, răpită, legume timpurii și de vară și că starea de vegetație la celelalte culturi este bună, si în multe unități foarte bună, ne angajăm să acționăm in continuare in așa fel incit anul acesta, să se, încheie și în agricultură, intr-adevăr, cu cele mai bune rezultate.In vederea realizării angajamentelor pe care ni le asumăm in industrie. in agricultură, in celelalte domenii de activitate, vom acționa pentru creșterea rolului de conducător politic al fiecărei organizații de partid, îmbunătățirea muncii politico- organizatorice. întărirea spiritului de ordine, disciplină și răspundere. De fapt, creșterii rolului de conducător politic al organizației județene de partid, a capacității sale de' mobilizare a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare și realizării angajamentelor asumate vom subordona — așa cum ne-ați cerut — întreaga activitate de dezbatere a documentelor pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului, documente primite și in județul Constanța, ca de altfel in întregul partid și popor, cu multă satisfacție si deplină adeziune.De la această inaltă tribună, vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. cu toată căldura inimilor, cele mai vii mulțumiri și recunoștința noastră fierbinte pentru modul magistral in care conduceți și asigurați înaintarea fermă a României pe calea socialismului și comunismului, pentru inestimabila contribuție adusă la cauza păcii, colaborării și înțelegerii între popoare și vă rugăm să primiți, impreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. urarea scumpă întregului popor de multă sănătate, aceeași nesecată putere de muncă și de creație, ani multi în fruntea partidului și a țării pentru a ne conduce cu aceeași cutezanță și clarviziune in era comunistă.în continuare a vorbit tovarășa Adela Simule, director al întreprinderii Agricole de Stat Albești, care a spus :Mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Cu nețărmurită bucurie, vă rog să-mi permiteți ca, in numele oamenilor muncii care iși desfășoară activitatea in întreprinderea Agricolă de Stat Albești, al tuturor lucrătorilor din agricultura județului Constanta, să dau glas sentimentelor de aleasă prețuire și profundă cinstire față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. marele și eminentul conducător al partidului și statului nostru, care iși dedică, de aproape șase deceniu eroica activitate revoluționară fericirii poporului român și prosperității patriei noastre, pentru grija statornică ce o purtați dezvoltării agriculturii, înfloririi localităților țării, susținind din adincul inimilor Hotă- 

rirea Plenarei Comitetului Central al partidului privind realegerea dumneavoastră, la Congresul al XIV-lea. in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român.Cu aceleași sentimente de nețărmurită dragoste și respect, vă adresăm un cald omagiu dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, savant de largă recunoaștere internațională, impreună ou adinca noastră recunoștință pentru contribuția excepțională pe care o aveți la elaborarea și înfăptuirea poiiticii Partidului Comunist Român de dezvoltare eco- nomico-socială a patriei, la înflorirea științei, culturii și invățămintu- lui.De Ia tribuna acestei mari adunări populare, vă rog să-mi permiteți, tovarășe secretar general, să vă exprim cele mai calde mulțumiri pentru noua dumneavoastră vizită de lucru pe ogoarele întreprinderii noastre și in alte unități agncple din județul Constanța, vizită care ne-a creat fericitul prilej de a beneficia, încă o dată. de prețioasele dumneavoastră indicații privind creșterea producțiilor agricole in toate sectoarele, sporirea eficienței acestei ramuri de bază a economiei noastre naționale.Vă raportez și. cu acest prilej, mult stimate tovarășe secretar general, că, beneficiind din plin de sprijinul permanent și substanțial al partidului și statului, al dumneavoastră personal, și aplicind in viață indicațiile și orientările pe care ni le-ați dat cu privire la modul in care trebuie să lucrăm pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, unitatea noastră a obținut, in acest an. rezultate superioare celor din anii precedenți, concretizate in producții medii de 8 590 kg orz și 8 500 kg griu la hectar, care depășesc cu mult prevederile de plan. De asemenea, stadiul de dezvoltare a culturilor și evaluările făcute în lan indică niveluri superioare producțiilor planificate la hectar, de circa 25 200 kg porumb știuleți, 5 450 kg floarea-soarelui, 5120 kg soia și 60 000 kg cartofi.Doresc să subliniez că asemenea producții nu constituie excepții, ele reprezintă rodul muncii tuturor lucrătorilor agriculturii județului nostru, al măsurilor stabilite in programele de dezvoltare a agriculturii inițiate de dumneavoastră, tovarășe secretar general, măsuri care au transformat județul nostru, cunoscut în urmă cu cîteva decenii ca una dintre cele mai sărăcăcioase și vitregite zone, zonă a secetei și a vîn- turilor dezlănțuite, in care recoltele se măsurau cu banița, într-o grădină a țării, in care producțiile sint estimate acum la hectar in vagoane. Rezultatele muncii noastre constituie, in același timp, dovada cea mai grăitoare a superiorității agriculturii socialiste, operă a politicii Fart.idului Comunist Român, a superiorității proprietății socialiste și in acest sector de activitate în care oamenii muncii sînt in același timp proprietari, producători și beneficiari.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom acționa și in continuare cu hotărire și spirit revoluționar pentru înfăptuirea programelor speciale privind dezvoltarea agriculturii, prin folosirea rațională a pămîntului și a bazei teh- nico-materiale de care dispunem, prin aplicarea rezultatelor cercetării științifice și a celor mai avansate tehnologii și mai buna organizare a muncii, așa cum ne-ați indicat și la recenta vizită de lucru, pentru a cinsti Congresul al XIV-lea al partidului cu cele mai mari producții care s-au obținut vreodată pe pămintul Dobrogei.A luat, apoi, cuvintul tovarășul Gheorghe Dimoiu, directorul întreprinderii de Construcții Navale — Constanța, care a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,De la tribuna acestei mari adunări populare vă rog să-mi îngăduiți să exprim profunda recunoștință jși, inalta prețuire'pe care le nutresc față de dumneavoastră constructorii de nave constănțeni, muit iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitorul României moderne, genial strateg al prezentului și viitorului luminos al patriei, Eroul ce întruchipează cele mai frumoase și mai nobile trăsături ale poporului nostru, voința și dorința fierbinte de pace a întregii națiuni.Vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să primiți omagiul nostru suprem, sentimentele noastre de profundă dragoste și cele mai vii mulțumiri pentru vasta, neobosita și rodnica activitate revoluționară ce o dedicați înfloririi patriei și fericirii tuturor fiilor săi și Urarea noastră fierbinte de ani mulți de viață în deplină sănătate și putere de muncă pentru gloria și măreția României.Adresez, totodată, un vibrant omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, pentru prestigioasa activitate pusă în slujba înfăptuirii neabătute a programelor de dezvoltare multilaterală a tării, de introducere a progresului tehni- co-științific în toate ramurile economiei naționale.Vă adresăm, șl cu acest prilej, întreaga noastră gratitudine dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general al partidului, dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, pentru grija permanentă ce o purtați întreprinderii noastre, pentru modul strălucit in care ne-ați orientat activitatea in vederea realizării programului special de construcții navale. Munca, speranțele și dorințele oamenilor muncii din unitatea noastră, deve- niți într-o singură generație, sub îndrumarea dumneavoastră de excepție, mari constructori de nax’e. iși găsesc materializarea in realizări de prestigiu care nu ar fi fost posibile fără opțiunea strategică de maximă importanță cu privire la menținerea unei rate înalte a acumulării și dezvoltarea puternică a proprietății socialiste.Dacă in 1950 ih județul Constanța nu se putea vorbi despre construcția de nave, iar in 1965 se realizau doar mici ambarcațiuni. în prezent, fără a ține cont de noile capacități de la Midia și Hirșova, dispunem de o dotare tehnică ce ne permite realizarea unei capacități anuale de 700 mii tdw, de pește 5,5 ori capacitatea totală a flotei maritime comerciale din anul. 1965. Așa cum ați apreciat și ieri, cu prilejul vizitei efectuate in unitatea noastră, mult stimate tovarășe secretar general, dispunem de o astfel de dotare care ne permite să susținem competiția în producția de nave cu cele mai mari șantiere navale din lume. Avind în vedere această situație, susținem, cu căldură, chemarea a- dresată județelor și municipiului București de către organizația noastră județeană de partid și ne angajăm să realizăm in totalitate sarcinile de plan pe 8 luni pină la 23 August, iar planul anual pină la Congresul al XIV-lea al partidului. Acest angajament este susținut de rezultatele pe care oamenii muncii din întreprinderea de Construcții Navale le-au obținut în perioada care a trecut din acest an. Ne-am realizat și depășit planul producției- marfă industriale, livrind flotei 4 nave cu o capacitate de 400 000 tdw. iar la reparații nave pentru export am obținut un aport valutar suplimentar.în aceste momente solemne, împreună cu Întregul partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii din întreprinderea de Construcții Navale Constanta iși exprimă cu nemărginită bucurie și legitimă mîndrie pa-

Constantatriotică deplina adeziune la Hotă- rirea Comitetului Central privind realegerea dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de către cel de-al XIV-lea Congres, în înalta . funcție .de secretar general al partidului — garanție fermă a mersului nostru neabătut spre comunism.A vorbit, de asemenea, tovarășa Elena Vlăduc. directorul întreprinderii Integrată de Lină Constanța, care a spus :Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Cu cele mai alese sentimente de stimă, prețuire si profund respect vă rog să-mi permiteți să folosesc această înaltă tribună pentru a vă adresa cele mai vii mulțumiri și întreaga noastră recunoștință, a comuniștilor. a tuturor oamenilor muncii din întreprinderea Integrată de lână Constanta, pentru marea bucurie și deosebita onoare ce ne-a prilejuit-o noua vizită de lucru pe care ați întreprins-o in unitatea noastră, pentru prețioasele indicații și orientări ce ni le-ați dat cu privire la realizarea unei noi calități în întreaga noastră activitate ce o desfășurăm pentru înfăptuirea obiectivelor și sarcinilor ce ne revin din hotărîrile de partid și de stat.Totodată, intr-o deplină unanimitate cu voința întregului partid și popor, în numele comuniștilor, al tuturor textiliștilor constănțeni. susținem cu toată căldura inimilor noastre Hotărirea Comitetului Central privind realegerea, de către cel de-al XIV-lea Congres, in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, patriot și revoluționar înflăcărat, ctitorul României moderne si făuritorul imensului ei prestigiu in lume, personalitate proeminentă a vieții politice mondiale.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că. mobilizați de inflăcăratele dumneavoastră chemări și îndemnuri, transpunînd neabătut in viată indicațiile si orientările pe care ni le-ați dat in cadrul vizitelor de lucru întreprinse In unitatea noastră, aplicind principiile autoconducerii șl autogestiunii eco- nomico-financiare. am reușit să obținem rezultate bune. Planul pe primele 7 luni din acest an l-am realizat In ziua de 24 iulie, ceea ce ne permite ca pină la finele acestei luni să depășim prevederile planului pro- ducției-marfă cu 4 Ia sută și sarcinile de export cu 7 Ia sută, in condițiile creșterii substanțiale a productivității muncii si reducerii consumurilor de materii pi-ime. materiale și energie. Acesta este răspunsul nostru muncitoresc, de proprietari. producători și beneficiari ai importantei părți din avuția națională, ne care avem datoria patriotică de a o dezvolta și spori printr-o activitate exemplară de îndeplinire a prevederilor de plan.Ca membri ai gloriosului nostru partid comunist, ca reprezentanți al clasei muncitoare, sintem. totodată, conștienti că realizările noastre nu reflectă în totalitate condițiile și posibilitățile pe care le avem.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că am analizat temeinic, în adunările generale de partid și ale oamenilor muncii, rezervele de care dispunem pentru sporirea producției și îmbunătățirea tuturor indicatorilor de eficiență ai activității noastre. Pe această bază susținem chemarea adresată tuturor județelor patriei și municipiului București de organizația noastră județeană de partid și vă asigurăm că vom munci cu pasiune și dăruire revoluționară pentru a ne realiza sarcinile de plan pe opt luni pină la 23 August șl pianul pe întregul an pină la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.

tntimpinat cu multă căldură, eu cele mai alese sentimente de dragoste și stimă, a luat cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Cuvintarea a fost urmărită cu deosebită atenție, cu profundă satisfacție și deplină aprobare, fiind subliniată, in repetate rindurl, cu vii și îndelungi aplauze, urale și ovații.Adresindu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, la încheierea cuvintărli, primul-secretar al comitetului județean de partid a arătat că oamenii muncii din județul Constanta vor acționa cu fermitate și elan revoluționar pentru înfăptuirea orientărilor Si indicațiilor date, pentru a Intimpina cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială șl națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al P.C.R. cu realizări remarcabile in toate domeniile.încrederea generoasă a secretarului general al partidului în forța, priceperea și dăruirea oamenilor muncii din județul Constanța a găsit un puternic ecou în inimile celor prezenți, care l-au asigurat, in numele tuturor oamenilor muncii din orașele și satele dobrogene, că aceasta își va găsi confirmarea convingătoare in faptele de muncă de fiecare zi.Dind expresie acestui angajament solemn, parlicipanții au aclamat cu însuflețire pentru gloriosul nostru partid comunist și încercatul său conducător, pentru harnicul și talentatul popor român, pentru patria noastră socialistă, liberă, demnă și înfloritoare.Marea adunare populară din municipiul Constanța a luat sfîrșit. Ca Si alte manifestări asemănătoare, a- ceastă adunare a oferit o imagine cu valoare de simbol : unitatea strinsă a întregii națiuni in jurul partidului și al secretarului său general. unitate ce constituie izvorul forței societății noastre socialiste și pe a cărei temelie trainică s-au clădit toate mărețele înfăptuiri din strălucita epocă deschisă de Congresul al IX-lea al P.C.R.Prin insuflețite aplauze și puternice aclamații, prin flori oferite cu dragoste, prin multe alte manifestări emoționante, participanții la adunare au exprimat intensa bucurie și satisfacție ale locuitorilor municipiului și județului Constanța de a se reîntilni cu tovarășul Nicolae Ceaușescu în aceste zile cind toți cetățenii patriei îi aduc un înflăcărat omagiu, eu prilejul împlinirii a 24 de ani de cind conduce, cu nesecată energie creatoare, cu inalt spirit revoluționar, partidul, țara și poporul pe calea edificării celei mai drepte și umane societăți — societatea socialistă și comunistă.La plecare, o formație alcătuită din ostași ai forțelor armate, din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Primul-secretar al comitetului județean de țiartid a adresat, incă o dată, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu calde și respectuoase mulțumiri pentru vizita întreprinsă, subliniind că aceasta se înscrie — asemenea tuturor vizitelor efectuate — ca un eveniment de cea mai mare însemnătate in viața și activitatea locuitorilor județului Constanta. A fost reafirmată hotărirea celor ce muncesc și trăiesc in această însorită și mănoasă zonă a țării de a face totul pentru înfăptuirea orientărilor și indicațiilor date de secretarul general al partidului, pentru îndeplinirea exemplară a angajamentului pe care și l-au asumat, pentru realizarea în cele mai bune condiții a importantelor sarcini ce le revin din planurile și programele de dezvoltare și înflorire continuă a României socialiste.
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Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populară din municipiul Constanța

(Urmare din pag. I)2000 și, în unele domenii, pînă în primul deceniu al celui de-al treilea mileniu, prevederi de importanță deosebită pentru prezentul și viitorul patriei noastre. Ele pornesc de la necesitatea de a continua ferm politica de dezvoltare și modernizare a industriei, de a pune pe primul plan dezvoltarea intensivă în toate sectoarele de activitate, de a crea condiții pentru creșterea armonioasă a tuturor sectoarelor economiei naționale, asigurînd în acest fel ridicarea nivelului general de dezvoltare al patriei noastre. Ele conțin prevederi importante pentru agricultură, transporturi, construcțiile de locuințe și de alte așezăminte culturale. Totodată, ele subliniază cu putere necesitatea intensificării activității de cercetare științifică, perfecționării învăță-- mîntului, activității culturale și activității ideologice, de ridicare continuă a conștiinței revoluționare a întregii noastre națiuni.Toate acestea dau perspective minunate ! La baza lor stau realizările de pînă acum, nivelul înalt de dezvoltare la care a ajuns astăzi patria noastră. De aceea, avem toată convingerea că, în dezbaterile care au loc cu întregul popor, aceste documente vor fi perfecționate și adoptate apoi de Congresul partidului ca documente de bază pentru activitatea întregii națiuni, în vederea înfăptuirii societății socialiste multilateral dezvoltate și creării condițiilor ca, în jurul anilor 2000, să trecem la realizarea în viață a principiilor societății comuniste — visul de aur al întregii omeniri ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează îndelung: „Ceaușescu
— P.C.R. !“).

Dragi tovarăși,Realizarea acestor mărețe obiective impune perfecționarea continuă a activității în toate domeniile de activitate. Consider necesar să subliniez și la această mare adunare populară că, în primul rînd, trebuie să acționăm pentru perfecționarea și creșterea rolului politic conducător al partidului în toate domeniile de activitate. Tot ceea ce am realizat se datorește faptului că' partidul nostru comunist își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de a conduce întreaga națiune pe calea noii orîn- duiri, a bunăstării și fericirii. Am aplicat și trebuie să aplicăm întotdeauna legile obiective, principiile socialismului științific la realitățile și condițiile patriei noastre. Dar niciodată nu trebuie să renunțăm, în vreun fel, sau să ne abatem, în vreun fel, de la obiectivele și principiile de bază ale socialismului și comunismului, care presupun lichidarea pentru totdeauna a claselor exploatatoare, a inegalităților sociale sau naționale, asigurarea deplinei egalități în drepturi între toți fiii patriei noastre, care — în deplină unitate— își făuresc propriul lor viitor, așa cum îl doresc. (Aplauze pre- 

lungite, puternice ; se scandează 
îndelung: „Ceaușescu — P.C.R. !“).Trebuie să perfecționăm activitatea organelor de stat, să asigurăm o mai strînsă legătură între organele centrale, întreprinderi și oamenii muncii, dar, mai cu seamă, să dezvoltăm larg noile forme ale democrației muncitorești- revoluționare.Trebuie să facem astfel încît consiliile oamenilor muncii, adunările generale ale proprietarilor și producătorilor să-șl îndeplinească în mod activ rolul lor conducător în toate domeniile de activitate. Numai dezvoltînd puternic cadrul democrației muncito- rești-revoluționare, asigurînd participarea activă a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate vom asigura mersul ferm înainte al dezvoltării patriei noastre, ridicarea ei pe noi culmi de progres și civilizație ! (Urale 
și aplauze puternice. Se scandea
ză : „Ceaușescu și poporul !“).Pornind de la concepția științifică a realizării socialismului cu poporul și pentru popor, trebuie să facem totul ca întreaga noastră națiune să fie factorul determinant, hotărîtor, al tuturor transformărilor pe calea socialismului, al înaintării spre cele mai înalte piscuri, spre comunism ! 
(Urale și aplauze puternice. Se 
scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“).Este bine cunoscută preocuparea permanentă a partidului și statului nostru ca, pe măsura dezvoltării forțelor de producție, a creșterii avuției naționale, să se ridice continuu nivelul de trai, material și spiritual al poporului. Tot ceea ce realizăm în țara noastră în toate domeniile este consacrat ridicării continue a forței materiale și spirituale a patriei noastre și, pe această bază, ridicării continue a bunăstării întregii națiuni ! Aceasta reprezintă țelul suprem al politicii partidului nostru comunist — de a asigura oamenilor bunăstarea, fericirea, de a asigura întregului popor adevărata independență, libertate și suveranita
te 1 (Aplauze și urale puternice. Se 
scandează : „Ceaușescu, România 
— stima noastră și mindria !“).Dezbătînd documentele pentru Congresul al XIV-lea, trebuie să acționăm cu toții în direcția perfecționării activității în toate domeniile de activitate. Aceasta depinde de fiecare colectiv de oameni ai muncii din toate domeniile, de aplicarea fermă a principiului autoconducerii, autogestiu- nii. Să trecem la elaborarea programelor de dezvoltare în fiecare întreprindere și unitate, în fiecare comună și oraș, astfel încît programele de dezvoltare pentru viitorul cincinal să asigure profunde transformări și înnoiri în toate sectoarele, în toate județele, în toate localitățile patriei noastre. Să facem astfel ca, realmente, în anii 2000 România să se prezinte ca o țară socialistă puternic dezvoltată, în toate domeniile, creînd astfel condițiile pentru a trece la 

principii de muncă și viață comuniste. Acestea sînt obiectivele pentru care trebuie să muncim și să luptăm în spirit revoluționar, în toate sectoarele 1 (Aplauze și 
urale puternice. Se scandea
ză : „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — reales la al XIV-lea 
Congres !“).

Dragi tovarăși,în strînsă legătură dialectică cu preocuparea de dezvoltare continuă a patriei noastre, am acționat întotdeauna pentru participarea activă la viața internațională, la diviziunea internațională a muncii. Am considerat și considerăm că pentru realizarea în bune condiții a programelor noastre de dezvoltare — ca, de altfel, a tuturor popoarelor lumii — este nevoie de o politică de pace, de colaborare egală între toate națiunile, fără deosebire de orînduire socială. în acest spirit, am dezvoltat și vom dezvolta larg relațiile cu toate statele lumii, pornind de la situația internațională actuală, complexă și gravă. Vom face totul pentru a contribui la soluționarea într-un mod nou a problemelor vieții internaționale și, în primul rînd, a dezarmării, începînd cu dezarmarea nucleară, cu eliminarea definitivă a tuturor armelor nucleare de pe planeta noastră. (Aplauze 
puternice, prelungite; se scandează 
îndelung : Ceaușescu — pace !“).Ne pronunțăm ferm pentru realizarea în cel mai scurt timp, la Viena, a unor acorduri în privința reducerii armamentelor convenționale, pentru trecerea la reducerea cheltuielilor militare cu cel puțin 50 la sută, astfel încît să se creeze condiții pentru alocarea unor sume corespunzătoare soluționării multor probleme sociale din diferite țări și, în același timp, pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare. Considerăm că este timpul ca toate popoarele, toate statele să acționeze cu mai multă fermitate, într-o unitate deplină, pentru a impune o politică de dezarmare și de pace, pentru asigurarea unui viitor luminos tuturor națiunilor lumii. (Aplauze puter
nice. Se scandează îndelung : 
„România — dezarmare — pace!“).Ne pronunțăm, în același timp, pentru o politică nouă în domeniul soluționării problemelor economice, avînd în vedere problemele grave din economia mondială și, mai cu seamă, înrăutățirea continuă și considerabilă a situației țărilor în curs de dezvoltare. Ne pronunțăm pentru organizarea unei conferințe internaționale în cadrul O.N.U., cu participarea țărilor în curs de dezvoltare, ca și a țărilor dezvoltate, în vederea soluționării tuturor problemelor subdezvoltării — începînd cu datoria externă a țărilor în curs de dezvoltare, care a ajuns la peste 1 300 miliarde de dolari —, pentru noi principii de relații economice internaționale, care să se bazeze pe echitate, pe egalitate, pe avantaj reciproc.Considerăm că trebuie să se pună capăt politicii imperialiste și neocolonialiste, să se renunțe la 

politica de forță și de amestec în treburile altor state și să se realizeze în viață, in relațiile dintre state, principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și. suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, respectării dreptului fiecărui popor de a-și alege calea de dezvoltare pe care o dorește, fără -nici un amestec din 
afară ! (Urale și aplauze puter
nice. Se scandează : „Ceaușescu, 
România — stima noastră și min
dria !“).Este adevărat, problemele internaționale — economice, politice, militare, sociale — sînt foarte complexe și, în multe privințe, foarte grave. Avem însă ferma convingere că în lume există forțe care pot impune o soluționare nouă, că, acționînd unite, popoarele de pretutindeni 'pot determina o politică nouă — de dezarmare, de pace, de colaborare economică egală între toate națiunile lumii. în ce ne privește, vom face totul pentru a ne aduce contribuția la realizarea unei lumi mai drepte și mai bune ! (Aplauze pu
ternice, prelungite. Se scandează : 
„Dezarmare — pace !“).

Dragi tovarăși,Așa cum am declarat de la început, avem impresii bune despre activitatea organizației de partid, a tuturor oamenilor muncii din municipiul și județul Constanța. Cunosc organizația de partid 

din Constanța și oamenii muncii din Constanta din 1946. Cunosc cum arăta și industria, și agricultura. cum arătau Constanța și localitățile județului. Oricine poate astăzi — vizitînd Constanța — să vadă ce s-a putut realiza în acest județ, ca de altfel în întreaga țară, în anii socialismului, de atunci cînd poporul a devenit stăpîn pe destinele sale și își făurește în mod conștient propriul său viitor ! (Urale puternice și aplauze. Se scandează „Ceaușescu și poporul !‘l. „Ceaușescu — reales la al XIV-lea Congres !“).Pe cei care pun întrebarea ce realizări are socialismul îi poftim să vină în Constanța, ca și in alte părți ale României. Aici, în Constanța, care — cu 40 de ani în urmă — era printre cele mai înapoiate zone ale țării, se vede ce poate realiza un poDor cu oameni ai muncii care-și făuresc viitorul în mod liber și independent ! Să vadă ce reprezintă socialismul — o societate a dezvoltării econo- mico-sociale, a științei, a culturii, a bunăstării. Să vadă locuințele noi, spitalele, școlile — bunăstarea poporului ! Acesta este socialismul care s-a realizat în Constanța, în întreaga țară !Iată ce spunem noi celor care pun întrebarea : oare s-a demonstrat superioritatea socialismului ? Nu numai că socialismul și-a demonstrat superioritatea, dar s-a realizat, într-o perioadă scurtă, ceea ce nu s-a putut reali

za în sute de ani, în trecut ! Și aceasta numai și numai în condițiile socialismului, adică în condițiile cînd am lichidat exploatarea, cînd poporul este stăpîn pe destinele sale, cînd ne făurim viața așa cum o dorim! 
(Aplauze și urale puternice).Fără îndoială, tovarăși, am avut și lipsuri, s-au făcut, din păcate, și greșeli, dar am mers înainte ! Acum, privind la ceea ce am realizat în Constanța și în întreaga țară, putem să spunem cu îndreptățită mîndrie că partidul nostru comunist — repet — și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste misiunea sa istorică, că harnica noastră clasă muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul nostru popor, în strînsă unitate, au demonstrat că știu să lucreze mai bine fără capitalism și vor făuri o societate comunistă care să asigure întregii națiuni cele mai bune condiții ! Aici, unde cu peste două milenii în urmă dacii au luptat pentru independență, acum realizăm în practică o societate a egalității, a dreptății, a adevăratei independențe naționale ! (A-
plauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung : „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu — reales la 
al XIV-lea Congres !“).Privind la toate acestea, doresc din nou să subliniez că este necesar să facem totul ca să realizăm în bune condiții planul pe a- cest an — așa cum s-au luat aici angajamentele —, să realizăm producția, să realizăm la timp și în 

bune condiții exportul, să îmbunătățim calitatea, să crească eficiența economică în toate domeniile de activitate.Să facem astfel încît județul Constanța să se prezinte la Congres cu rezultate cit mai bune ! Am încrederea că organizația de partid, toate colectivele de oameni ai muncii, consiliile de conducere, toți cetățenii județului și municipiului Constanța vor acționa în deplină unitate și se vor prezenta la Congresul al XIV-lea cu rezultate cit mai bune, în toate domeniile. Și, repet, aș saluta dacă v-ați afla în această întrecere pe primul loc ! (Urale și a- 
plauze puternice, prelungite; se 
scandează îndelung : „Ceaușescu 
— reales la al XIV-lea Congres !“).Vă urez tuturor participanților la această mare adunare populară, tuturor oamenilor muncii din județul și municipiul Constanța succese tot mai mari, realizări și împliniri în toate domeniile, multă sănătate și multă fericire ! (Aplauze 
puternice, prelungite. întreaga a- 
sistență ovaționează îndelung 
pentru partid, pentru secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul de 
geniu al României moderne. Zecile 
de mii de participanți la marea 
adunare populară din județul Con
stanța scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — reales 
la al XIV-lea Congres !“, „Stima 
noastră și mindria — Ceaușescu, 
România !“).
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pînă la 23 August pe opt luni, pînă la Congresul al XlV-lea pe întregul an!

PRIMII RULMENȚI... DIN LUNA AUGUSTPuternic centru industrial, cu bogate tradiții muncitorești, Ploieștiul dispune in prezent de o modernă bază tehnico-materială ; produsele realizate de economia municipiului, de o inaltă calitate și competitivitate, sint solicitate nu numai de beneficiari interni, ci și de parteneri din peste 70 de țări de pe toate continentele globului. Aproape că nu există domeniu economic care să nu fie reprezentat prin produsele realizate de unitățile din municipiu. De la performanțele recunoscute ale utilajului petrolier la cele mai moderne produse ale tehnicii de virf, tot ceea ce se realizează acum in „orașul aurului negru", cum a fost denumit, poartă

girul inaltei calități, concurează de la egal la egal cu produsele similare obținute pe plan mondial.Acum, in aceste zile de exemplară angajare muncitorească, revoluționară, oamenii muncii din întreprinderile și instituțiile municipiului Ploiești depun eforturi susținute pentru a răspunde întocmai vibrantei chemări a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ca pină la 23 August să realizeze integral planul pe 8 luni, iar pină la Congresul al XlV-lea al partidului, prevederile pe întregul an. Pină la această dată, oamenii muncii din municipiul Ploiești au livrat suplimentar Însemnate canti

tăți de produse ale industriei electrotehnice, utilaje pentru explorări geologice, foraj și exploatări sonde, propilenă. toluen, prefabricate din beton, mobilier din lemn, țesături din lină și tip lină, confecții textile ș.a., valoarea produselor destinate exportului pe devize convertibile depășind cu aproape 45 milioane lei prevederile pe 7 luni ale anului. Cum se acționează pentru ca angajamentul asumat in marea întrecere socialistă să fie indeplinit ? Iată citeva secvențe din trei unități ale municipiului : întreprinderea dc Stofe Fine „Dorobanțul", întreprinderea de Rulmenți Grei și întreprinderea de Reparații.
Ritmicitate și calitate la 

fiecare loc de muncă. Colect1' vul întreprinderii „Dorobanțul", distins de două ori cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", este hotă- rit să-și consolideze înaltul prestigiu dobindit in țară și intre cele mai renumite firme de profil din lume prin noi și semnificative rezultate in producție. Angajamentul lor este ca pină la marea sărbătoare națională de la 23 August să realizeze integral sarcinile de plan pe 8 luni din acest an. iar pină la deschiderea lucrărilor celui de-al XlV-lea Congres al partidului să raporteze îndeplinirea prevederilor pe 4 ani ai actualului cincinal. „Angajamentul nostru este pe deplin realizabil — ne-a spus directorul întreprinderii, inginerul Vasile Tudor. Fac această afirmație avind in vedere temeinica pregătire a producției, asigurarea din timp a tuturor materialelor necesare. De fapt, chiar de la începutul anului, colectivul nostru, cunos- cindu-și bine posibilitățile, experiența de care dispune, și-a stabilit ca obiectiv de cinste in viața și activitatea sa întimpinarea celor două mari evenimente ale acestui an cu cele mai bune rezultate din îndelungata activitate a unității. Pină la 23 August, cind vom încheia planul pe 8 luni, vom obține suplimentar peste 12 tone fire, 64 000 metri pă- trați țesături, iar valoarea produc- ției-marfă va fi depășită cu aproape 20 milioane lei față de prevederile inițiale".Sîntem într-una din cele mai importante secții ale unității, secția filatură. „Aici, în secția noastră, căreia noi ii zicem industria grea a industriei ușoare, pentru că asigurăm materia primă pentru celelalte sectoare, ne spune inginerul Teodor Nemțoiu, șeful secției, totul a fost milimetric calculat pentru a asigura desfășurarea in cele mai bune condiții a intregii activități. în fiecare dimineață facem analize operative cu privire la lansarea și realizarea producției pe sortimente. Este foarte important să ținem seama de necesarul de fire pe sortimente și comenzi, căci altfel producția nu se poate realiza ritmic. Pină acum n-am avut probleme și credem că nici de acum înainte".Făcind citeva precizări, maistrul Onisie Haiduc a ținut să spună că 

toate utilajele funcționează ireproșabil, iar filatoarele Lucia Anca, Valeria Avram și Victoria Petre au insistat asupra avantajelor pe care le are, în buna desfășurare a întrecerii, policalificarea oamenilor. Intr-adevăr, cea mai mare parte a lucrătoarelor din secția filatură au două calificări, ceea ce face ca în- tr-un moment mai dificil pentru un sector să se asigure cu ușurință forța de muncă necesară, în condiții de eficiență și inaltă productivitate.
Cuvintul dat va fi întocmai respectat Sîntem in secția montaj a întreprinderii de Rulmenți Grei Ploiești. Maistrul Benone Io- nescu marchează simbolul întreprinderii pe ultimul lot de rulmenți destinat exportului din planul pe luna iulie. „De miine (n.r. — 28 iulie), lucrăm in contul lunii august, ne spune interlocutorul. Ne-am luat angajamentul ca pină la 20 august să realizăm in întregime planul la export pe 8 luni și ne vom respecta cuvintul dat".

Colectivele muncitorești din municipiul Ploiești 
realizează peste plan nu numai rulmenți, ci 
și mari cantități de alte produse, confirmînd 
liotărîrea de a-și îndeplini angajamentul asumat
întreprinderea ploieșteană. modernă ctitorie ă Epocii Nicolae Ceaușescu. și-a dobindit in cei 10 ani de existență, prin calitatea superioară a produselor obținute, prin gama largă a rulmenților realizați, gamă a- flaftă intr-o continuă creștere — numai de la începutul anului s-.au asimilat in fabricație 30 noi tipodimen- siuni de rulmenți — intre cele mai prestigioase întreprinderi cu acest profil din Europa. Aprecierea are ca suport cerințele mereu in creștere ale beneficiarilor externi. „Cucerirea piețelor impune desigur o muncă intensă, calitate șt promptitudine în livrarea produselor — ne-a spus i r- ginerul-șef al unității. Constantin Trestioreanu. Dar, in același timp, o 

piață, o dată cucerită, trebuie menținută. Prin efort continuu de modernizare și diversificare a producției, prin organizare perfectă a muncii pe întregul flux de fabricație. Iar noi, constructorii de rulmenți din Ploiești, nu facem nici un rabat da la aceste exigențe.Pe șeful biroului pregătirea fabricației, Spiridon Zăinescu, l-am intil- nit tot în secția montaj.— Pentru a îndeplini sarcina ce ne-am asumat-o este necesară o temeinică organizare — ne-a spus interlocutorul. De aceea, pentru fiecare lot de rulmenți am instituit uri regim special de urmărire, așa incit să nu înregistrăm nici o intirziere.— Ce alte măsuri ați mai întreprins 7— Accent deosebit punem pe modernizarea proceselor de producție. Astfel, în colaborare cu întreprinderea „1 Mai" Ploiești realizăm prin turnare centrifugală coliviile rulmenților din seria 29 000, ceea ce conduce la o economie de alamă de aproape 3 tone anual, iar prin modernizarea constructivă și tehnologică a 

rulmenților speciali de sprijin și rotire reducem consumul de oțel cu 77 tone pe an, obținind in același timp un spor a) producției-marfă în valoare de două milioane lei. Concomitent cu diversificarea producției, acționăm pentru ca in toate sectoarele de fabricație să introducem metode și procedee moderne de lucru, care să ridice necontenit productivitatea muncii, permițindu-ne să realizăm in termen cit mai scurt toate sarcinile încredințate.Discuția ne-a fost întreruptă de muncitorul Gheorghe Cojanu :— Tovarășe inginer, iată că au sosit la montaj primii rulmenți din planul pe luna august. Sigur, cuvintul nostru va îi respectat : la 20 au

gust încheiem planul la export pe toată luna.
Produse noi, cu perfor

manțe ridicate. De la intrarea pe poarta întreprinderii de Reparații Ploiești ne atrage atenția o macara proaspăt vopsită. Pe brațul ei, un simbol : „TELEMAC-HTI- 70". Șeful biroului producție, ing. Virgil Alexandrescu, ne precizează :— Acest nou produs este a- daptat pentru executarea diferitelor operații în spații înguste, in hale industriale, magazii, depozite.— Pentru a mări raza de acțiune peste limitele unui acoperiș său pentru depășirea altpr obstacole, intervine maistrul Ion Kislinger, din cadrul secției a Il-a, unde s-a montat utilajul, macaraua este prevăzută și cu prelungitor, astfel ca sarcina să poată fi ridicată pînă la un unghi de deschidere al brațului de 75 de grade.— Se pare că ne-ați spus cam tot despre ea.— Mai este ceva esențial ce trebuie spus — precizează muncitorul Ion Cazacu. Faptul că pină la 23 August vom termina probele de experimentare. Cu o lună mai devreme. Așa am hotărit noi in secție.— Tot mai devreme am lansat in fabricație și un alt produs — ne completează ing. Alexandrescu. Este vorba de macaraua HTI-30. De altfel, pină la marea sărbătoare națională de la 23 August vom realiza in întregime planul pe 3 ani și 8 luni din acest cincinal. Ritmul inalt in care se lucrează in toată țara ne mobilizează și pe noi.
Ioan MARINESCU corespondentul „Scinteii"

Controlul tehnic ol calității in secția de vulcanizare din cadrul întreprinderii de Anvelope din Zalou Foto : Eugen Dichiseam!
30 de unități economice din județul Ialomița 

au îndeplinit planul pe 7 luniîn cinstea marilor evenimente politice ale anului — a 45-a aniversare de la istoricul act de la 23 August 1944 și Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român — oamenii muncii din 30 de unități economice ialomițerie raportează realizarea sarcinilor de plan pe primele 7 luni ale anului cu o săptămină mai devreme. în acest fel, s-au creat condițiile necesare obținerii unei producții suplimentare in valoare de 400 milioane lei. Demn de remarcat este faptul că muncitorii și specialiștii din aceste unități și-au onorat in devans și sarcinile pe care le a- veau la export, livrînd suplimentar partenerilor de peste hotare 

cu 5,5 la sută mai multe produse decit erau contractate, la cererea acestora. întregul spor de producție realizat peste sarcinile de plan a fost obținut in condițiile realizării programelor de modernizări, ce au condus la creșterea productivității muncii, sporirea calității și' competitivității produselor, reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie electrică. Printre colectivele cu cele mal mari depășiri se numără Combinatul Chimic Slobozia, întreprinderea de Ferite și întreprinderea de Articole Sport „Camping" Urzi- ceni, Întreprinderea-Antrepriză Poduri Dunărene și întreprinderea de Tricotaje Fetești. (Mihai Vișoiu).

BRĂILA : Realizări 
ale constructorilor 

de excavatoareîn cinstea marii sărbători de la 23 August și in întimpinarea Congresului al XlV-lea al partidului, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de Utilaj Greu „Progresul" Brăila raportează noi succese in muncă. Astfel, planul la producția-martă industrială pe șapte luni a fost depășit cu aproximativ 5 milioane lei. iar la sortimentele fizice au fost asigurate condițiile furnizării suplimentare către beneficiarii interni a 45 tone piese turnate din fontă și a 30 tone piese forjate și matrițate. La producția pentru export, vor fi realizate in avans 39 excavatoare: (Candiano Priceputu).

SATUL CONTINUĂ BĂTĂLIA PENTRU MARILE RECOLTE
---------- ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bihor: Acordul global întărește 

răspunderea pentru recoltă
între plantele tehnice care au cîș- tigat teren in unitățile agricole din județul Bihor se numără si inul. Bihorul situindu-se astăzi printre marile județe cultivatoare ale țării. Cu toate avantajele pe care le prezintă, nu in puține locuri cultura inului a fost adesea considerată totuși ca o „cenușăreasă" a plantelor tehnice. A fost nevoie, așadar, mal întii de spulberarea acestei optici greșite. Cum anume 7 Demonstrînd tocmai rentabilitatea deosebită a inului, calitatea lui de plantă foarte bună premergătoare. învățămintele desprinse. experiența fruntașilor au fost larg dezbătute in cele peste 30 unități cultivatoare. Ce s-a pus în evidentă 7 Cu precădere. necesitatea aplicării riguroase a tehnologiilor. Și nu întimplător. In unitățile care cultivă in, condițiile sint. cu neînsemnate diferențe, aceleași. Răminea doar ca ele să fie folosite și nu invocate. E drept, acest „doar" reprezenta principalul care nu se realizează de la sine. Și care nu s-a realizat practic nici în anul trecut intr-un însemnat număr de cooperative, diminuînd producția. Cauzele 7 Dincolo de condițiile mai vitrege datorate secetei prelungite, analizele au dezvăluit nerespectarea epocii optime de semănat, neasigurarea densității, precum șl unele neajunsuri în efectuarea erbicidării și la recoltare.Cine străbate acum solele unităților cultivatoare de in din județ poate constata lesne un substanțial reviriment. O schimbare de optică. Dar să dăm cuvintul faptelor. Un prim popas la C.A.P. Husasău de Ținea, unitate amplasată in totalitate pe podzol, avind in hotar 230 hectare in fibră și 75 hectare in ulei. Cu numai citeva zile în urmă, aici se organizase un izbutit schimb de experiență privind recoltarea mecanizată a inului de ulei, cu participarea directorilor stațiunilor de mecanizare, inginerilor- șefi de la consiliile agroindustriale, a președinților și inginerilor-șefi din cooperativele agricole de producție, „în condițiile in care realizăm și decapsulatul, numai lucrînd din zori și pină seara la apusul soarelui facem norma de 7 hectare pe mașină", ne spunea mecanizatorul Gheorghe Ilieș. Lăsat o zi în brazdă, inul este strins apoi cu presa de ba

lotat special adaptată. Mai exact, camera de presare a fost îngustată prin montarea unui perete interior, micșo- rindu-se în același timp și cursa acului de legare. Se obține astfel un balot cilindric cu o lungime de pină la 90 cm, corespunzătoare tulpinei de in'.Un asemenea mod de organizare, confirma inginerul Ioan Seracin. directorul Trustului Județean S.M.A.. a fost generalizat în toate unitățile cultivatoare, cu prioritate insă în cele care dețin in pentru ulei. Avantajul? Dincolo de sporul de productivitate- asigurat, esențial este faptul că se recuperează fibra și la inul pentru ulei— in medie 3 000—3 500 kg la hectar— care, altfel, in cazul recoltării cu combinele pentru păioase. era distrusă. „Numai din fibra recuperată de la inul pentru ulei acoperim costurile de producție ale acestei culturi — conchidea Vasile Avram, inginerul- șef al cooperativei din Husasău. Dacă avem în vedere că la fiecare hectar cu in realizăm un beneficiu curat de 8 000 lei. este cu totul justificat să așezăm această cultură pe același loc cu cerealele".Ca și la Husasău, Holod și Ținea, la Cociuba erau in cimp peste 400 de cooperatori cu numeroși membri ai familiilor, tineri și vîrstnici, pentru a grăbi smulsul inului pentru fibră. „Totul este repartizat în acord global și asta întărește răspunderea pentru recoltă, afirmă Ioan Iancu, președintele cooperativei. Re- colta bună, de peste 6 000 kg tulpini Ia hectar, aproape dublă față de anul trecut, ne va asigura și beneficii duble. La o producție de peste 5 000 kg tulpini la hectar, numai prima acordată depășește 3 000 lei". Despre mobilizarea forțelor Ia recoltarea inului vorbește grăitor faptul că pe ansamblul Consiliului Unic Agroindustrial Ținea, din cele 890 hectare cu in pentru fibră, s-a recoltat mai mult de jumătate. Și în unitățile din consiliile agroindustriale Beiuș și Ceica se lucrează in ritm intens. Aici, la Răbăgani, consemnăm și o bună experiență în organizarea topitului inului în sistem gospodăresc. Schimbul de experiență găzduit de curînd de cooperativa agricolă din localitate a avut tocmai menirea de a impulsiona această acțiune, estimin- du-se că cel puțin o treime din pro

ducția de in a județului poate fi topită in acest mod.Un ultim aspect : livrarea tulpinilor de in. Din operativa secției de prelucrare a tulpinilor de in de la Holod, secție aparținătoare întreprinderii județene de in și cînepă, rezultă că dacă recoltarea avansează in ritm rapid, nu același lucru se poate afirma despre livrarea tulpinelor, impunindu-se intensificarea trans-
olt: Concomitent cu prașilele 

—irigații din toate sursele de apăîn unitățile agricole din județul Olt culturile insămințate pe terenurile de pe care s-a strins recolta de cereale păioase sint intr-un stadiu înaintat de vegetație. Ca atare, a- tenția lucrătorilor ogoarelor este îndreptată acum spre întreținerea și irigarea acestora. După cum ne preciza inginerul Ion Stuparu, din cadrul direcției generale județene pentru agricultură, porumbul, legumele și plantele furajere insămințate după orz pe 30 000 hectare sint bine dezvoltate in toate unitățile agricole și din toate zonele județului. Ce se face pentru îngrijirea lor. astfel incit și la aceste culturi să fie obținute recolte mari 7 Pentru a afla răspunsuri la această întrebare ne-am deplasat in citeva unități din sudul și zona de centru-nord a județului, cu condiții climatice oarecum diferite.în Consiliul Agroindustrial Ianca, unde orzul și orzoaica au fost recoltate mai devreme, s-au însămîn- țat in a doua cultură 360 hectare cu porumb și 390 hectare cu furaje. La cooperativele agricole Orlea, Ștefan cel Mare și Ianca a fost e- fectuată de pe acum a doua prasi- lă manuală și mecanică la porumb. Ca urmare, plantele sint viguroase, avind o înălțime de peste jumătate metru, lanurile nu au buruieni. Culturile fiind in sistem irigat și, ca în întregul județ, necăzînd precipitații de citva timp, se irigă la întreaga capacitate a sistemelor, astfel incit plantele nu resimt efectele lipsei de precipitații.Și în unitățile din consiliile a- groindustriale Izbiceni, Vădastra, Vlădila, Rusănești se lucrează intens la întreținerea celei de-a doua culturi. De exemplu, la Cooperativa Agricolă Dobrun, din Consiliul Agroindustrial Rornula, inginerul- șef al unității, Mihai Pascar, ne spu- 

portului inului recoltat din unități. Să mai notăm in final că pentru a evita divergențele care âu mai apărut anii trecuți, la prima recepție a inului — sortat pe calități înainte de încărcare in cimp — participă un membru din conducerea unității cultivatoare, iar in continuare cite un . delegat permanent al acesteia. (Ioan Laza, corespondentul „Scinteii").

ne că după orz au fost insămințate 140 hectare cu porumb pentru boabe, 55 hectare cu furaje și 15 hectare cu legume — fasole pentru păstăi și castraveciori. Aici există posibilități de irigare in sistem local. La fermele conduse de Ștefan Bobeanu și Ilie Tăbircă circa 130 cooperatori efectuau prașila a doua manuală la porumb. Culturile arată foarte bine, depășind înălțimea de o jumătate de metru. Și la ferma nr. 5 Cioroiu, aparținînd de C.A.P. Fălcoiu, din același consiliu agroindustrial, se efectua prașila a doua pe cele 50 hectare porumb boabe insămînțat după orz. Aici se e- fectua concomitent și irigarea culturii cu apă din sistemul de irigații Terasa Caracal.Gheorghe Sanda, președintele Cooperativei Agricole Brincoveni, din Consiliul Agroindustrial Piatra Olt, ne relata că pe cele 150 hectare care, după recoltarea orzului, au fost însămânțate cu a doua cultură, porumbul se prezintă bine. Aici, urgența nr. 1 este acum efectuarea neîntirziată a irigațiilor. Și aici se 
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Printr-o bună organizare, prin respectarea strictă a tehnologiilor 
asigurați, în continuare, executarea exemplară a lucrărilor pentru 
cele mai mari producții la toate culturile, in toate sectoarele!

uda fără întrerupere din sistemul Bucșani — Cioroiu, sistem a cărui funcționare a creat cindva probleme serioase, dar care in prezent a- sigură apa necesară. Și intr-adevăr, dacă la înființarea culturilor duble după orz condițiile meteorologice o- fereau o bună perspectivă pentru răsărire și dezvoltarea imediată — așa cum s-a și intimplat — creșterea și dezvoltarea ulterioară, din perioada actuală, obținerea de recolte bogate din cultura a doua reclamă, pe lingă prașilele mecanice și manuale. efectuarea udărilor, folosin-
dolj: Legumele din a doua cultură 

—pe întreaga suprafață planificată!în scopul sporirii producției legumicole. în județul Dolj au fost luate măsuri ca, in această vară, să se realizeze 4 070 hectare cu legume in cultură succesivă și 10 680 hectare in cultură dublă. Ponderea acestora din urmă o dețin : tomatele — 1 050 hectare, castraveții — 2 400 hectare, fasolea păstăi — 1 760 hectare, varza — 1 450 hectare și morcovii — 1 620 hectare. „Am amplasat aceste culturi numai în sistem irigat, in unități care au experiență in acest domeniu, cum sint cele din consiliile agroindustriale Poiana Mare, Segarcea, Băilești, Amărăști, Calafat, Măceșii, Moțăței, Birca, Perișor și Plenița, precum și in «centura verde» a Cra- iovei. a ținut să precizeze inginerul Ion Anton, directorul Trustului Horticol Județean. întrucit in unele unități agricole — Galicea Mare, Teasc, Urzicuța. Dobrești și Celaru — se înregistrează rămineri in urmă 

du-se normele de apă stabilite. A- ceasta presupune funcționarea neîntreruptă, zi și noapte, a marilor sisteme de irigații, cit și utilizarea la maximum a sistemelor locale. Or, in unele unități activitatea Ia Irigații lasă de dorit, ceea ce ar putea avea urmări negative asupra recoltei la acesta culturi. Iată de ce in fiecare unitate întreținerea culturilor duble trebuie să fie însoțită de administrarea apei in cantitățile necesare. la timp și cu cea mai mare grijă pentru calitate. (Mihai Grigo- roșcuță, corespondentul „Scinteii").

la semănat, pe baza sarcinilor stabilite de comandamentul județean pentru agricultură, au fost luate măsuri in vederea eliberării de paie a terenurilor, astfel incit pină Ia sfir- Situl acestei luni să inființăm toate culturile pe suprafețele planificate". Am urmărit cum se desfășoară lucrările respective in mai multe unități agricole doljene.Primul aspect ce ne-a reținut atenția a fost acela că. in numeroase unități agricole, se lucrează fără întrerupere. „în acest an am realizat, in medie la hectar. 8 500 kg orz și 8 110 kg griu — cele mai mari producții de lâ înființarea unității noastre, ne-a spus inginerul Marcel Nițu. președintele Cooperativei Agricole Amărăștii de Sus. Ne-am propus să obținem producții-record și Ia culturile duble de legume pe care le înființăm după cerealele păioase. în unitate s-au produs răsaduri vi

guroase și am plantat deja 20 hectare cu varză. 11 hectare cu ardei și tomate și am semănat 5 hectare cu castraveți. în prezent, irigăm zi; și noapte și am trecut la întreținerea acestor culturi". Aceleași preocupări statornice am consemnat și la cooperativele agricole Desa. Piscu Vechi, Seaca de Cimp și Braloștița. care au încheiat plantarea răsadurilor la culturile duble și succesive de legume.Unele unități agricole găsesc soluții pentru extinderea culturilor duble de legume. Iată un caz. întrucit Cooperativa Agricolă Ișalnița nu are terenuri în sistem irigat, trustul horticulturii nu i-a repartizat culturi duble. Numai că bunii gospodari aflați la cîrma cooperativei agricole au găsit soluția irigării legumelor, folosind apa din canalul de aduc- țiune de lă Termocentrala Ișalnița și din alte surse. Prin cultivarea a 20 hectare cu morcovi, 5 hectare pătrunjel, 7 hectare ridichi de toamnă, țelină și mărar, cooperativa va realiza circa 500 000 lei. Inginerul Ion Dascălu. președintele cooperativei precizează : „Piața Craiovei are nevoie de legume proaspete, așa că s-a impus găsirea unor soluții de a iriga aceste culturi din surse proprii. Folosim roata grădinarului, am forat și puțuri, dar luăm apă și din canalul termocentralei, pe care o trimitem Ia plante cu ajutorul unei stații sub presiune. Dacă, vrei să faci treabă, să obții producții bune, găsești soluții".Timpul fiind înaintat, este necesar ca in toate unitățile să se încheie grabnic însămințarea culturilor duble și succesive de legume, iar prin efectuarea cu răspundere a lucrărilor de întreținere să se asigure obținerea de recolte mari. (Nicolae Băbălău, corespondentul „Scinteii").
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Domnului ALAN GARCIA PEREZ
Președintele Republicii Peru

LIMA

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează 
încheierea recoltării griului 

și obținerea unor producții mari la hectar
Județul Suceava - 8 082 kg

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Suceava al P.C.R. rapor
tează încheierea recoltării griului de pe întreaga su
prafața cultivată și realizarea unei producții medii de 
8 092 kg la hectar.Cu cele mal alese sentimente de Înaltă stimă și prețuire LUCRA
TORII OGOARELOR DTN JUDF- 
ȚUL SUCEAVA, ANIMAȚI DE 
1NSUFLEȚITOARELE DUMNEA
VOASTRĂ ORIENTĂRI ȘI ÎN
DEMNURI, FOLOSIND MAI BINE 
ȘI LA ÎNTREAGA CAPACITATE 
MIJLOACELE MECANICE, FOKȚa

DE MUNCA ȘI TIMPUL BUN DE 
LUCRU, VA RAPORTEAZĂ CA 
AU ÎNCHEIAT RECOLTATUL 
GRIULUI DE PE ÎNTREAGA SU
PRAFAȚA CULTIVATA, REALI- 
ZÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE 
8 692 KG LA HECTAR.în continuare, acționăm Cu forte sporite la eliberarea terenului de

la hectarpaie, pregătirea patului germinativ și insămințarea Culturilor duble, stringerea și depozitarea furajelor, precum șt la întreținerea culturilor prăsitoare. De a- semenea. acordăm o atenție deosebită executării lucrărilor de investiții și modernizări în zootehnie, sporirii efectivelor de animale și a producțiilor animaliere, livrărilor la fondul de stat a produselor agroalimentare.Vă asigurăm, mult stimate $1 iubite tovarășe secretar general, că oamenii muncii din agricultura județului Suceava nu vor precupeți nici un efort pentru a obtjne cele mai mari producții de pină acum la toate culturile, întimpi- nind marile evenimente din acest an din viata partidului și a țării cu semnificative fapte de muncă.
Județul Harghita - 8 031 kg ia hectar

In telegrama adresata tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Harghita al P.C.R. rapor
tează terminarea recoltării griului de pe întreaga su
prafață cultivată și obținerea unei producții medii de 
8 031 kg la hectar. Un număr de 5 unități agricole 
cooperatiste au realizat producții medii de peste 8 600 
kg la hectar.în atmosfera de vibrantă trăire patriotică în care întreaga națiune își exprimă deplina adeziune fată de hotărirea privind realegerea in funcția supremă de secretar general al partidului, la Congresul al XIV-Iea al P.C.R., a dumneavoastră, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceausescu. COMUNIȘTII, 
TOȚI OAMENII MUNCII DIN A-

GRICULTURA JUDEȚULUI HAR
GHITA VA RAPORTEAZĂ TER
MINAREA RECOLTĂRII GRIU
LUI DE PE ÎNTREAGA SUPRA
FAȚA CULTIVATA ȘI OBȚI
NEREA UNEI PRODUCȚII MEDII 
DE 8 031 KG LA HECTAR. UN 
NUMĂR DE 5 UNITĂȚI AGRI
COLE COOPERATISTE AU REA

LIZAT PRODUCȚII MEDII DE 
PESTE 8 600 KG LA HECTAR.în spiritul indicațiilor dumneavoastră. mult stimate și iubite tovarășe secretar general. în prezent se lucrează cu forțe sporite la eliberarea terenurilor de paie si executarea arăturilor, la întreținerea culturilor și recoltarea furajelor. pentru îngrijirea și furajarea corespunzătoare a animalelor. astfel incit să realizăm integral efectivele si producțiile animaliere planificate, să ne îndeplinim sarcinile la fondul de stat.Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sin tem angajați cu toate forțele pentru realizarea in cele mai bune condiții a planului pe acest an si pe întregul cincinal. întinipinind ziua de 23 August și Congresul al XIV-Iea al partidului cu noi și semnificative succese în toate domeniile de activitate.

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
IN JUDEJUL SATU MARE
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cărei — 10170 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Berveni — 10 030 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Foenl — 10 005 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ghenci — 9 900 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Clăpeni — 9 655 kg la 
hectar

• Unitatea Agroindustrială Satu 
Mare — 9 625 kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Luncani — 9 435 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Santău — 9 393 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Moftinu Mare — 9 283 
kg ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ghirișa — 9 132 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL HARGHITA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Porumbenii Mari — 
8 950 kg la hectar

IN JUDEȚUL SUCEAVA
• Stațiunea de Cercetări Agrico

le Suceava — 8 560 kg la hec
tar

® întreprinde ea Agricolă de 
Stat Fălticeni — 8 482 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bosanci — 8 365 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Moara — 8 314 kg la 
hectar

★în telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU. se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din unitățile agricole de stat și cooperatiste respective raportează încheierea stringerii griului de pe întreaga suprafață cultivată și realizarea unor producții mari, superioare celor planificate.în telegrame se relevă că. in prezent, lucrătorii ogoarelor din a- ceste unități și-au concentrat e- forturile pentru eliberarea suprafețelor de resturile vegetale. întreținerea culturilor prăsitoare, re-

ÎN JUDEȚUL NEAMȚ
• Stațiunea de Cercetări Agri

cole Secuieni — 8 415 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL MUREȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Sinpaul — 8 693 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ungheni — 8 051 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dedrad — 8 050 kg la 
hectar. *editarea legumelor și fructelor, stringerea și depozitarea furajelor, executarea arăturilor de vară, pentru efectuarea la timp și de calitate a tuturor lucrărilor agricole de sezon.Puternic mobilizați de sarcinile și indicațiile secretarului general al partidului — se subliniază in telegrame — cooperatorii, mecanizatorii, specialiștii, ceilalți lucrători din agricultură se angajează sa muncească cu dăruire și abnegație revoluționară pentru a Obține in acest an cele mai mari producții vegetale și animaliere, corespunzător cerințelor și obiectivelor noii revoluții agrare.
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Colective de muncă din numeroase întreprinderi 
raportează îndeplinirea înainte de termen 

a sarcinilor de plansă răspundă secretarului general al prin fapte de muncă de a realiza, pină la planul pe opt luni, Iar
Pe deplin hotărîte chemării partidului deosebite, 23 August, . . . _____ _ _pină la Congresul partidului planul pe întregul an, în toate domeniile, inclusiv Ia export, numeroase colective muncitorești din mari unități industriale consemnează in aceste zile, in bilantut succeselor, rezultate de seamă, ceea ce oferă puternice garanții că angajamentele asumate vor fi integral Îndeplinite.în telegrame adresate tova

rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
munist Român, președintele 
publicii Socialiste unități Uzarea cinilor muncii „Prodcomplex' ___.Îndeplinit planul pe 3 ani și 7 luni din actualul cincinal cu un spor de 47,5 milioane lei producție- marfă industrială, ceea ce asigură ca, pină la sfîrșitul lunii iulie, să se obțină, peste prevederi. 65 tone utilaje tehnologice pentru industria chimică, produse ale industriei electrotehnice in valoare de 9,5 milioane lei, ca și importante cantități de piese de schimb, articole de sticlărie, alte produse de economia națională.Succese asemănătoare gistrat, de asemenea, și tăți industriale. întreprinderea Me-

Aniversarea proclamării Independentei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa in numele poporului român și al meu personal cele mai cordiale felicitări, împreună cu urări de progres și prosperitate pentru poporul peruan prieten și pentru fericirea dumneavoastră personală.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Din municipiul Slghetu Marmației, unde iți are sediul sectorul forestier Mara, urcăm spre împărăția fagului din Munții Gutîiului, uimind îndeaproape firul apei de la care și-a luat numele și sectorul. Ploaia a început să bată .peste pădurea de fag. Ajungem in șantier pe la ora prînzului. Oamenii stau lingă un foc. ale cărui flăcări se înfruntă cu ploaia. Forestierii, cu căști de protecție, pelerine și cizme pină la genunchi, stau în jurul focului. Iau masa. Prilej bun pentru noi de a Începe dialogul într-un moment de răgaz. De a-i cunoaște pe acești oameni devotați muncii în pădure. Nu-i sperie nici ploaia, nici zăpezile mari din timpul iernii. Sint din sate cu tradiție, oameni care de zeii de ani și-au legat destinul ds pădure. Din Săpința, De- sești Și Șugatag. Familii întregi, la a treia sau a patra generație sint forestieri, deși unii au mai ieșit de pe orbita acestei meserii, ur- mind licee de diferite specialități. facultăți. Dar tot acasă se Întorc să lucreze.Ploaia s-a oprit. Oamenii au terminat masa. Și-au luat țapinele, toporașele. drujbele, alții s-au urcat pe TAF-uri și s-au afundat in pădure ca intr-un destin.Ajungem Ia locul unde se doboară arborii. Fasonatorii mecanici Dumitru Bledea șl Petru Pop se opintesc

lingă un fag. De-abia ii poți cuprinde cu patru brațe. Nu le este indiferent cum cade, îl dirijează să cadă spre Creastă. După sunef.il strident al ferăstrăului mecanic urmează zgomotul sec, aproape metalic cu care fagul se întinde cit este de lung, prăvălindu-se pe coroană ca pe un resort elastic ce amortizează căzătura.

platforma primară. Apoi începe sortarea. Din partea de jos. cea mai groasă, ies buștenii de gater, din partea de mijloc și gater și furnire. di:i cel mai subțire celuloză. Totul se face cu maro grijă, dar eu mișcări firești, bine stăpinite. Șeful de sector, Gheorghe Marina, el însuși cu peste trei decenii de muncă la pădu

rile sint protejate, iși extind suprafețele, tăierile se toc cu rigoare sporită, atenția este îndreptată spre valorificarea superioară a fiecărui metru cub. Și forestierii știu bine asta. Cunosc ceea ce fac și silvicultorii pentru viitorul pădurii. Știu că programul national pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier
[DIN ACTUALITATEA SOCIALISTA A

• reportaje • însemnări. •

Nu are nici o rană. îl curăță dă crengi cu indemi- nare, apoi vine tractoristul Grigore Jeudean, care il remorchează, ducindu-1 pe serpentine pină jos. la drumul din vatra văii, unde este sortat pe bucăți — pentru furnire, celuloză, cherestea. Urcat pe auto- trolii și dus spre Slghetu Marmațiel. Acestor mișcări pe care le fac forestierii nu le ține nimeni numărătoarea. Stau ele, insă, in atenția lui Ion Moldovan, șeful de brigadă, care știe absolut toate meseriile din pădure. în cei 30 de ani de cind lucrează aici le-a Învățat și le stăpinește ca nimeni altul. Le știe pe toate. Urcă pe tractor, trage buștenii pe

canică de Material Rulant „16 Februarie" din Cluj-Napoca a îndeplinit, la 22 iulie, planul produc- ției-marfă pe 3 ani și 7 luni din actualul cincinal, întreprinderea „Filatura de in și cînepă" din Gheorgheni a realizat, la 21 iulie. planul producției industriale pe 3 ani și 7 luni din acest cincinal, iar colectivul muncitoresc de la Centrala Antrepriză Generală de Construcții Hidrotehnice Constanța raportează că planul producției industriale pe 7 luni din acest an a fost îndeplinit cu patru zile mai devreme, iar cel de construcții* montaj cu 13 zile inainte de termen.La baza acestor succese, se arată in telegrame, s» ■ lă deplina angajare a colectivelor muncitorești pentru transpunerea neabătută in viață a programelor de modernizare a proceselor de producție. cr e au determinat sporirea potențialului liniilor de fabricație, al mașinilor și utilajelor tehnologice, al întregii baze materiale, mai ales pe seama creșterii mai accentuate a productivității muncii.Telegramele exprimă mentul ferm al comuiiiștilOr. turor oamenilor muncii de țibna. și in continuare, cu dăruirea, într-un climat, de răspundere comunistă, revoluționară. pentru amplificarea succeselor de pină acum, intimpinind marea aniversare de la 23 August $i Congresul al XIV-Iea al partidului cu fapte de muncă demne de glorioasa noastră epocă.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAș dori să vă exprim profunda mea recunoștință pentru mesajul atit de cald șf frățesc pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu prilejul realegerii mele in funcția, de. președinte al Consiliului de Stat al Republicii Guineea- Bissau.Vă felicit foarte sincer pentru acest gest frățesc, care reprezintă garanția sigură a bunele? relații de prietenie și cooperare care există intre țările noastre.Vă rog să binevoiți a accepta urările mele fierbinți șf sincere de sănătate și fericire pentru dumneavoastră personal, precum și de prosperitate și bunăstare crescindă pentru poporul prieten al României.Cu inaltă și frățească stimă,

General JOAO BERNARDO VIEIRA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Guineea-Bissau

Co- Re- alte rea- sar-Roniânia, raportează termen aAstfel, oamenii întreprinderea au
industriale înainte de de plan.de laTirgu Mureș

solicitateau înre- alte uni-

angaja- al tu- a ac- toată înaltă
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BOTOȘANI

Panoramic județean
• Constructorii bo- 

toșăneni acționează e- 
neroic pe șantierele 
unde se înalță între
prinderea de Mătase 
cu Imprimerie și în
treprinderea de Încăl
țăminte din Dorohoi. 
Au început lucrările 
de modernizare și îm
bunătățire a fluxului 
tehnologic la întreprin
derea de Confecții Bo
toșani, care va contri
bui ta sporirea cu 
peste 30 la. sută a pro- 
ducției-marfă realiza
te de această unitate. 
Frontul de lucru al 
constructorilor inclu
de și alte șantiere des
chise pe platforma in
dustrială a municipiu
lui Botoșani.

• La Dorohoi se con
struiește prima canti
nă modernă de mare 
capacitate pentru 
muncitorii de la între
prinderea de Sticlărie 
și Porțelan, întreprin
derea Minieră și de la 
alte unități din zonă. 
De asemenea, au înce
put lucrările de con
struire a unor noi can
tine pentru colectivul 
întreprinderii de Uti
laje și Piese de Schimb 
din Botoșani.

• Prin introducerea 
în fabricație a semă
nătorilor modernizate 
SPC 6, colectivul în
treprinderii Mecanice 
pentru, Agricultură 
Botoșani a obținut, de 
la începutul anului și 
pină acum, o econo
mie de peste 100 tone 
metal, iar oamenii 
muncii de la între
prinderea de Utilaje și 
Piese de Schimb au 
asimilat noi tipuri de 
produse cu performan
țe superioăre și cu 
consumuri reduse de 
metal.

• PromOvtnd stă
ruitor progresul teh
nic și valorificarea su
perioară a materiilor 
prime și a materiale-

tor, lucrătorii de la 
întreprinderea de Ar
ticole Tehnice din 
Cauciuc Botoșani au 
realizat, peste sarcini
le planificate, circa 
2 000 tone benzi trans
port pe bază de cau
ciuc poliizoprenîc și 

. 33 noi tipuri de arti
cole tehnice din cau
ciuc.

• Prin diminuarea 
consumurilor în pro
cesul tehnologic, co
lectivul de la „Inte
grata" de In Botoșani 
a...obținut economii de 
materii prime pentru 
realizarea a 300 000 
mp țesături.

• La implinirea a 
36 de ani de existență, 
colectivul Orchestrei 
simfonice Botoșani se 
prezintă cu un bilanț 
rodnic : 6 000 de con
certe. 1 500 spectacole 
și concerte susținute 
în întreprinderi indus
triale și in comune, 
alte 1 500 concerte în 
diferite județe din 
țară, precum și un to
tal de 2 000 000 spec- 
ta tori.

• Angajați să obți
nă i,t acest an cele 
mal mari producții de 
pină acum, lucrătorii 
din agricultură desfă
șoară concomitent, ac
țiuni de amploare pen
tru creșterea randa
mentului pămintului. 
în bazinul hidrografic 
Volovăț, oamenii mun
cii de la întreprinde
rea de Exploatare și 
Executare a Lucrări
lor de îmbunătățiri 
Funciare au început 
lucrări de desecare, 
combatere a eroziunii 
solului și stabilizare a 
alunecărilor, care vor 
ridica potențialul fer
tilității a circa 24 000 
hectare teren agricol.

• Acțlonind pe li
nia modernizării și 
extinderii tehnologi
ilor noi, specialiștii de 
la întreprinderea „E-

lectrocontact" aplici 
în practică soluții pro
prii de nitrurare io
nică a elementelor ac
tive de la ștanțe și 

■matrițe, asigurind ast
fel performanțe și ca
lități superioare pro
duselor destinate be
neficiarilor interni și 
partenerilor externi.

• Tenacitatea și pa
siunea unor iubitori ai 
naturii, cadre didacti
ce și elevi de la Li
ceul Industrial de 
Construcții Botoșani 
au făcut ca în preajma 
acestei 
ființă 
parc 
sute 
specii 
toare, 
tali și exotici. Parcul 
a. fost extins recent 
printr-o plantație de 
duzi destinată crește
rii. viermilor de , mă
tase.

• Expoziția jude
țeană a realizărilor 
economico-sociale Bo
toșani — cuprinzătoa
re lecție de 
contemporană 
listă a Muzeului Ju
dețean de istorie — 
și-a reînnoit și reac
tualizat standurile de 
prezentare a întreprin
derilor, a produselor 
și pieselor reprezen
tative pe care acestea 
le realizează.

• Venind în spriji
nul constructorilor li
niei de tramvai din 
Botoșani (capacitate 
3 000 000 călători anual), 
colectivul întreprin
derii de Articole Teh
nice din Cauciuc a 
soluționat producerea 
a 14 tone de garnituri 
de cauciuc in citeva 
profile necesare in
stalării . printr-o teh
nologie specială a căii 
de rulare a vagoane
lor.

țcoli să ia 
un veritabil 

dendrologic cu 
de arbori din 
repede crescă- 
arbori ornamen-

istorie 
socia-

Eugen IIRUȘCA
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pe Cutii. în dormitor e curățenie, plăcut. Pentru vreme de frig, focul arde in sobe de teracotă. Sala de mese e primitoare. După o zi de muncă, -zi-lumină, oamenii mai au poftă de vorbă. îndemnați parcă de liniștea pădurii. Aflăm lucruri care-s numai ale oă- durii. întîlniri cu viețuitoarele — ba un lup care dă

tin la pădure ; aici mă simt în largul meu. De aceea nu-mi place să o fac de mintuială".Dimineața, cînd s-a crăpat de ziuă, oamenii au plecat de la canton spre punctele de lucru, iar noi am bătut încă două zile și tot ■atitea nopți alte șantiere forestiere ale sectorului Mara. Am ajuns la șantie-
3 Oameni care știu să prețuiască pădurea

re, ne spune că și aici se caută soluții noi pentru valorificarea superioară a lemnului. Astfel, se introduc noi tehnologii, câte au punct de plecare Maramureșul : balotarea lemnului mărunt, pachetizarea în pădure. balotarea pe platforme, Toate acestea duc la o apreciabilă creștere a productivității muncii.Grijă măre ți în ceea ce privește modul de eXDloa- tare. Se taie fir cu fir și numai masa lemnoasă matură. Deci în pădure nu se lucrează la întîmplare. ci cu știință, sub supravegherea Silvicultorilor, așa cum a indicat conducerea superioară de partid, deoarece se știe : în viitor, cine va avea pădure va avea aur. Pădu-

stabilește, într-o concepție unitară, și in domeniu! lucrărilor de îngrijire a acestui prețios patrimoniu, un ansamblu de măsuri, menite să contribuie Ia ameliorarea continuă a mediului în care pădurile își vor îndeplini cit mai bine funcțiile de producție, sociale șl de protecție a mediului înconjurător. Se tine seama, ne spune maistrul Marina, de toate regulile de exploatare : evitarea distrugerii solului, a semințișului, arborii care rămîn in picioare șă nu fie zdreliți, să nu fie doboriți arborii nemarcați sau în sezonul de vegetație....Soarele coborîse de mult după vîrful Ignlșulul. Seara înconjura pădurea. Ne îndreptăm spre cantonul de

tîrcoale cantonului, ba un urs căruia 1 s-a tulburat liniștea din zmeuriș, ba povestea cu calul care a tras un buștean de nu le venea să creadă ochilor. Ascultă radio și iar se pornesc pe vorbă. îi aduc in discuție pe cel de acasă. Tractoristul Gheorghe Ungureanu. mai tinăr in șantier, ne spune in cuvinte simple, pătrunse de firesc: „Am putut alege mai multe meserii care mi-au plăcut cind ar.i intrat în viață. Multe din ele mai comode, mai de birou. Am știut că meseria de forestier nu este ușoară, că te bat vînturile și ploile. Dar am învățat de la tata, care și el este forestier, că munca la pădure este frumoasă, e bărbătească. $i eu

rul Ștedea, al maistrului Alexandru Poienaru, apoi in zona Izvoarelor, la maistrul Petru Roman, unde am intilnit oameni care fac cinste sectorului : Gheorghe Ardelean, ori Vasile Ungureanu (tatăl lui Gheorghe Ungureanu. tinărul care lucrează la Izvorul Nearu). Am trecut appi peste Piatra Săpintei. la șantierul forestier Săpincioara, Ia maistrul Ion OroS, iar in zona Colibi, la maistrul Mihai Cerbănic. Peste tot, printre fronturi de ploi, oamenii erau in inima pădurii. Alte fapte de muncă, alte povestiri pentru alte reportaje. Carnetul de însemnări este nlin de date. Ne pregătim să oprim aici documentarea, cind șeful sectorului ne propune

Cronica zileiCu prilejul celei de-a 36-a aniversări a victoriei în războiul de eliberare a patriei, ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene la București, Mun Bibng Rok. a organizat, joi după-amiază, la sediul ambasadei, o gală de filme urmată de cocteil.Au luat parte tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim vice- prim-ministru al guvernului, adjuncti de șefi de secție la C.C. al P.C.R.,

membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Apărării Naționale, reprezentanți ai altor ministere, instituții centrale, organizații de masă și obștești, ni Asociației de prietenie româno-co- reene, activiști de partid și de ziariști. stat.

BUCUREȘTI : însemnate 
lucrări edilitareCa urmare a masivelor plantări de arbori ornamentali in toate zonele. pe toate arterele de circulație, Bucureștiul tinde să devină, prin grija edililor și a locuitorilor, un adevărat oraș al florilor. De la Începutul anului și pină in prezent, in Capitală au fost plantate zeci de milioane de flori adecvate fiecărui anotimp. în prezent, in noile parcuri Izvor și Răzoare, in zonele verzi din cartierele Crin- gași, Pantelimon, Rahova, Drumul Taberei, Colentina au fost plantate zeci incintă lui. Pe se pot rale, aranjamente executate cu migală și pricepere. O atenție deosebită acordă lucrătorii din cadrul Administrației Domeniului Public amenajării spatiilor verzi și locurilor de joacă din cartiere, a căror renovare, a început încă clin primăvară. Imnortant este faptul că. alături de edili, la acțiunile de curățire și înfrumusețare a parcurilor Capitalei participă zilnic mii de elevi și uteciști, în cadrul activităților oractice de muncă patriotică. (Gheorghe Ionită).

ArCu prilejul Zilei naționale a publicii Peru, joi a avut loc In jjitală o manifestare culturală, organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea și Asociația de prietenie româno-pe- ruană, in cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din a- ceastă tară.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. șl Asociației de prietenie româno-peruană. reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost prezent Guillermo Gerdau O'Connor, ambasadorul Republicii Peru la București.

Re-Ca-

(Agerpres)
INFORMAȚII SPORTIVE

de milioane de flori care privirile locuitorilor orașu- marile artere bucureștene zări minunate covoare flo-

con si-
GHEORGHENI : Se afirmă 

spiritul gospodărescPreocuparea constantă aliului popular al orașului Gheorgheni pentru valorificarea superioară a resurselor locale de materii prime și materiale se materializează prin înființarea și dezvoltarea a noi și noi activități proprii de industrie mică și prestări de servicii. Astfel, dacă în urmă cu citiva ani unitățile consiliului popular realizau o producție-marfă în valoare doar de 3 milioane lei,- in acest an valoarea ei se vă ridica Ia peste 19 milioane lei. Funcționează acum 17 secții și a- teliere de timplărie, tăbăcărie. co- jocărie, lăcătușerle și altele. „Dorința noastră — ne spune tovarășul CoIoman. Tinka — vicepre-, ședințe al șenesc — activități, mai multrilor populației. Astfel, recent am redeschis in condiții complet modernizate sifonăria, atit pentru a- provizionarea la domiciliu a populației, cit și pentru cerințele unităților cu consumuri colective". 
(Nicolae Șandru).

consiliului popular oră- este să organizăm noi prin care să venim și in- intimpinarea solicita

VOLEI. • în ultima zi a turneului international feminin de volei de lâ Slupsk (Polonia), echipa României a invins cu scorul de 3—0 (15—3, 15—11, 15—2) reprezentativa Franței, iar selecționata Bulgariei a dispus' cu 3—1 (15—8, 17—16. 11—15,15—8) de formația Poloniei. în clasamentul final al competiției, primul loc a fost ocupat de Polonia (16 puncte), urmată de România (9 puncte). Bulgaria (6 puncte), Franța (6 puncte) și Ungaria (5 puncte). • într-un meci international amical de volei masculin, la Verden (R.F. Germania), selecționata tării-gazdă a întrecut, cu scorul de 3—0 (15—13, 15—6, 15—2) echipa R.P. Chineze.
FOTBAL. • Federația internațională de fotbal (F.I.F.A.) a hotărit ca rezultatul meciului Salvador — Costa Rică, din cadrul preliminariilor Campionatului mondial de fotbal, zona Americii Centrale, de Nord și Caraibilor, meci întrerupt in minutul 84 in urma invadării terenului de joc de către spectatori, să fie cel înregistrat in momentul întreruperii : 4—2 in favoarea fotbaliștilor din Costa Rica. De asemenea, s-a decis ca următoarea partidă a Salvadorului. cea cu reprezentativa S.U.A., să se dispute pe teren neutru, in capitala Hondurasului. Tegucigalpa. • Disputat in localitatea Arica, meciul internațional amical de fotbal dintre selecționatele Chile și Peru s-a încheiat cu scorul de 2—1 (1—0), in favoarea jucătorilor chilieni.
TENIS. • în prințul tur al turneului internațional masculin de tenis de la Stuttgart, argentinianul Horacio de la Pena l-a eliminat cu 6—3. 6—2 pe 1 ____Z .wett, Michael Sticli (R.F.G.) a dispusT"‘ ' O 6 ' 1 2 rit". TPmr*va ci vaz-1,r (Spania), iar vacia) l->a. _________ ____ . ... _,6—3 pe americanul Lawson Duncan. • în clasamentul A.T.P., continuă să conducă tenismanul cehoslovac Ivan Lendl, urmat de Boris Becker, Stefan Edberg, Mats Wilander. John McEnroe, Andre Agassi, Michael Chang, Thomas Muster. Jakob Hla- sek și Alberto Mancini.

australianul Brad Dre-de Fernando Luna Petr Korda (Cehoslo- întrecut cu 6—0. 0—6,

să-i căutăm pe doi șefi de brigadă, cei mai buni. $i iarăși urcăm o zi la maistrul Vasile Cosovan. din zona Budeștiului, și Ia Ion Albiciuc, de pe versantul sting al Gutîiului, pe Valea Albă.Zile ți nopți printre forestierii Maramureșului. Am cunoscut doar cijlva din cel 11 000 de oameni ai întreprinderii Forestiere de Exploatare și Transport Maramureș, întreprindere fruntașă pe ramură. Oameni harnici, cu pricepere la munca pădurii. Nu intim- plător experiența bună a maramureșenilor a fost solicitată și în alte părți ale țării. De pildă, o brigadă, a lui Nicolae Gorgan lucrează la Berzeasca in județul Caraș-Severin, cu rezultate bune....Coborîm din pădurile Maramureșului, lăsind în urmă oameni care nu pot trăi fără pădure. „Codrul — frate cu românul", spune poetul nostru national. Mihai Eminescu. Oamenii a- ceștia o știu, simt. Ei. cel harnici din pădure, cind coboară in sate minuiesc cu aceeași pricepere coasa și sapa. Toți au gospodări' bine întemeiate. Concediu! 11 fac acasă, se răcoresc cu munca pămintului. alături de neveste și de prunci. Apoi urcă iar in pădurile seculare ale Maramureșului. care le asigură cea mai pură făgăduință de viată.
Gheorghe PARJA

tv
19,00 Telejurnal • tn intimpinarea 

marii noastre sărbători națio
nale

19,25 ..Epoca Nicolae Ceaușescu* — 
Epoca marilor Înfăptuiri revo
luționare. Noi, cu forțele noastre

19,45 Din lumea capitalului. Docu
mentar

20,03 Proiectul Programului-Directivă 
al congresului al Xiv-lea al 
P.C.R. — insuflețitor program de 
ascensiune a României. Folo
sirea deplină, cu eficientă maxi-

mă a capacităților productive, 
creșterea substanțială a produc
ției și venitului național pe uni
tatea de fonduri fixe

20,23 Copiii cintă patria și partidul. 
Program literar-muzical-coregra- 
fic in interpretarea unor forma
ții pionierești șl ale șoimilor pa
triei, laureate ale Festivalului na
țional „Cîntarea României”

20,40 Invățămint — cercetare — pro
ducție. Școala in fața unul nou 
bilanț de muncă șl învățătură

21,00 Univers, materie, viață. Emisiu
ne de educație materlallst-știln- 
țifică • Din tainele pădurii

21,35 Pagini muzicale de mare popu
laritate

21,30 Telejurnal

cinema
• FlOri de gheață : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; lâ; 17; 19, MELODIA 
iis 13 49) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
) Secretul... armei secrete : FLO- 

REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, STUDIO (59 53 15) — 10; 12,13; 14,30; 
16,45; 19
• Noiembrie, ultimul bal : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9: 11 ; 13; 13,15; 17,30; 19,30, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 13;
17; 19
• Franțols Villon: DACIA (30 35 94) — 
9; 13: 17
• Maria și marea : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17; 19
• Alo, aterizează străbunica : — 9 ; 
11; 13; 13, Viața ca o poveste (filmul 
românesc, ieri șl azi) : — 17; 19,
UNION (13 49 04)
• Program special pentru copii șl ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Tatăl : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Actrița : BUZEȘTI (30 43 58) — 15 ; 
17; 19
• Călătorie peste mări: DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 13: 13

• Jandarmul și jandarmerițete : GIU-
LEȘTI (17 53 46) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19. 
PACEA (71 30 85). — 9: 11; 13; 15: 17; 19
• Colonelul Redl : VOLGA (79 71 26)
— 9; 12; lă; 18
• Zece negri mititei : POPULAR 
(35 1517) — 15; 18
• sora 13 : MUNCA (21 50 97) — 15 ; 
17: 19
• Fotografiile Sldoniet : ARTA 
(2Î 31 86) — 15: 17: 19
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 12,30: 16: 19.30
• Ana Pavlovna : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 12; 16; 19

teatre
• Teatrul Mic (14 70 81, la Rotonda 
Scriitorilor din Cișmigiu) : „Cintăm 
România de azi” (spectacol de sunet 
șl lumină) — 21
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(13 56 78, la Teatrul de vară Herăs
trău) : Varietăți — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română” (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77. sala 
Victoria) t Hal copil la Joc ! — 11

sunef.il


încheierea lucrărilor Conferinței la nivel inalt 
a O.U.A.

Reuniune a Consiliului de Securitate al O.N.U. 
consacrată problemei cipriote

Adoptarea unor importante rezoluții in problemele politice 
și economice cu care se confruntă in prezent Africa

ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). — La Addis Abeba s-au încheiat 
lucrările celei de-a 25-a Conferințe la nivel inalt a Organizației Vnității 
Africane. Șefii de stat din țările membre ale organizației au examinat 
situația complexă de pe continent și au adoptat rezoluții in problemele 
politice si economice cele mai importante cu care. se confruntă, în prezent,
Africa.într-o rezoluție în problema Namibiei se relevă, între altele, că în pofida unor progrese pe calea acordării independenței acestui teritoriu persistă încă numeroase obstacole, ca urmare, în principal, a acțiunilor regimului rasist sud-african menite să împiedice crearea unui stat nami- bian independent, unitar și democratic. Rezoluția evidențiază hotărîrea de a sprijini pe toate căile procesul de obținere a independenței de către Namibia și subliniază, totodată, voința țărilor membre ale O.U.A. de a acționa pentru lichidarea definitivă a apartheidului. Au fost adoptate, de asemenea, rezoluții privind soluționarea pașnică a diferitelor stări con- flictuale de pe continent, precum și cu privire la colaborarea afro-arabă și la situația din Orientul Mijlociu.Intre documentele pe problemele economice și financiare figurează rezoluția care preconizează convocarea unei conferințe internaționale asupra uriașei datorii externe a Africii, precum și o serie de rezoluții ce prevăd amplificarea cooperării economice, a colaborării in domeniul educației și culturii între statele africane.Omenirea trece printr-o perioadă critică, iar Africa nu poate fi izo

lată de evoluțiile ce au loc pretutindeni in lume, trebuind să participe la acest proces de schimbare în conformitate cu principiile și interesele sale — a declarat președintele Egiptului. Hosni Mubarak, președinte în exercițiu al Organizației Unității Africane, la Încheierea lucrărilor Conferinței la nivel înalt a O.U.A. de la Addis Abeba.El a precizat că un grup de conducători africani se vor întîlni la Harare, la 21 august, pentru a discuta problema apartheidului din Africa de Sud, și se vor depune eforturi intense pentru reglementarea justă și pașnică a disputei teritoriale dintre Ciad și Jamahiria Arabă Liblană. Totodată, se va crea un comitet, condus de președintele O.U.A.. în scopul medierii dintre Mauritania și Senegal — relatează agenția MENA.
★Participanții la Conferința la nivel înalt a O.U.A.. desfășurată la Addis Abeba, l-au ales pe Salim Ahmed Salim (Tanzania) în funcția de secretar general al Organizației Unității Africane. El ii succedă in această funcție lui Ide Oumarou (Niger).

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a întrunit ^într-o ședință „cu. ușile închise". pentru a examina situația din Cipru in urma incidentelor care s-au petrecut la „linia de demarcație" din insulă — informează agenția T.A.S.S.Președintele în exercițiu al consiliului a declarat, intr-o conferință de presă, că a fost însărcinat să informeze părțile interesate despre rezultatele consultărilor dintre membrii Consiliului de Securitate in vederea realizării unei atmosfere constructive pentru continuarea tratativelor dintre cele două părți, prin intermediul secretarului general al O.N.U.

NICOSIA 27 (Agerpres). — într-un document adresat președintelui Ciprului, Ghiorghios Vassiliou, și liderului ciprioților turci, Rauf Denktaș, secretarul general al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, prezintă ideile sale referitoare la soluționarea problemei cipriote, informează agenția C.N.A. Purtătorul de cuvînt al guvernului cipriot a precizat că documentul, remis de reprezentantul special al O.N.U. în Cipru, Oscar Cartiillon, dezvoltă ideile prezentate în declarația secretarului general al O.N.U. la ultima întîlnire de la New York cu președintele Vassiliou și cu Rauf Denktaș.
Inițiative în vederea realizării păcii in sudul SudanuluiABU DHABI 27 (Agerpres). — Președintele Consiliului Comandamentului Revoluției de Salvare Națională din Sudan, Omar Hassan Ahmed Al Bashir, a declarat că a ho- tărît să-și concerteze eforturile cu președintele Kenyei, Daniel arap Moi. și cu șeful statului ugandez, Yoweri Museveni. în vederea realizării păcii în sudul Sudanului și organizării unei întîlniri cu gruparea

de opoziție Mișcarea Populară de Eliberare a Sudanului, condusă de John Garang.într-un interviu acordat cotidianului „Al Ittihad", care apare la Abu Dhabi, Omar Hassan Al Bashir a precizat că această reuniune ar putea avea loc în orice moment si fără nici un fel de condiții prealabile — informează agenția de presă W'AM din Emiratele Arabe Unite.
ORIENTUL MIJLOCIU
6> Secretarul general al O.N.U. recomandă prelungirea cu încă 

șase luni a mandatului UNIF1L ® Situația din Liban

Efectele dezastruoase ale programelor de ajustare 

impuse de F.M.I. și Banca Mondială țărilor africane 
denunțate de secretarul executiv al E.C.A.ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). - Numeroase probleme sociale ale țărilor africane s-au agravat în urma punerii in aplicare a programelor de ajustare structurală impuse de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, principalii creditori ai țărilor din Africa, a căror datorie externă a ajuns la peste 230 miliarde

de dolari — a declarat Adebayo Ade- deji, secretarul executiv al Comisiei economice a O.N.U. pentru Africa (E.C.A.). Programele respective, a spus el, au avut efecte dezastruoase asupra sectoarelor sănătății, educației. a serviciilor publice în general — relatează agenția A.D.N.
Situația din Namibia s-a complicat

ca urmare a acțiunilor R.S.A.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, a prezentat Consiliului de Securitate un raport privind activitatea Forței Interimare a O.N.U. din Liban (UNIFIL), în care se apreciază că acest grup este departe de a-și fi Îndeplinit mandatul ce i-a fost încredințat, transmite a- genția China Nouă. In document se subliniază faptul că ocuparea de către Israel a unei regiuni din sudul Libanului împiedică desfășurarea elementelor UNIFIL pină la frontiera internațională recunoscută dintre cele două țări și activitățile practice ale acesteia, ce i-au fost încredințate prin rezoluțiile pertinente ale consiliului.Secretarul general al O.N.U. recomandă totuși prelungirea cu încă șase luni a mandatului acestei forțe, care urmează să expire la 31 iulie, arătind că in fața obstacolelor menționate si chiar a pierderilor umane, UNIFIL

a înregistrat o serie de elemente pozitive in activitatea de menținere a păcii în sudul Libanului. Totodată. în raport se face apel către toate părțile interesate să coopereze cu UNIFIL în. vederea aplicării integrale a mandatului ce i-a fost încredințat.BEIRUT 27 (Agerpres). — Schimburi de focuri și dueluri de artilerie deosebit de violente s-au înregistrat in cursul nopții de miercuri Spre ioi pe toată lungimea „liniei verzi" din Beirut, care desparte orașul in sectoarele de vest și de est. Sute de obuze au căzut asupra diferitelor cartiere de locuințe. Conform unor date preliminare, circa 16 persoane au fost ucise, iar 80 rănite. Recurgerea de către părțile aflate în conflict la artileria de mare calibru șl la rachete „sol-sol" a dus la distrugerea unor clădiri din temelii.
• O declarație a președintelui S.W.A.P.O. • 378 954 de 
namibieni s-au prezentat la înregistrarea în listele pentru 

alegerile din noiembrieADDIS ABEBA 27 (Agerpres). — Situația din Namibia s-a complicat, ca urmare a acțiunilor R.S.A. menite să pună obstacole in calea îndeplinirii Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U.. a actelor de intimidare la adresa populației, .săvir- șite de formațiile polițienești create de R.S.A. și de trupele sud-africane, care încă nu s-au retras din teritoriu — a declarat Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), intr-o conferință de presă Ia Addis Abeba. Citind o serie de cazuri petrecute recent, care dovedesc intențiile regimului rasist de la Pretoria de a opri procesul de decolonizare a Namibiei. președintele S.W.A.P.O. a a- preciat că, din aceste considerente, situația politică de pe teritoriul na- mibian rămine critică si explozivă.WINDHOEK 27 (Agerpres). — Un total de 378 954 de namibieni s-au prezentat pină acum la înregistrarea in listele pentru alegerile ce vor avea loc în Namibia, la începutul lunii noiembrie, in cadrul procesului de acordare a independenței teritoriului — relevă statistici oficiale publicate miercuri la Windhoek, cita

te de agenția China Nouă. Cifra menționată reprezintă ceva mai mult de jumătate din electoratul estimat de reprezentanții O.N.U., așteptîndu-se ca, în perioada următoare, procesul de înregistrare, început la 3 iulie, și care se va încheia la mijlocul lui septembrie, să cuprindă întreaga populație cu drept de vot.După cum s-a făcut cunoscut, a- ceastă acțiune este serios împiedicată de actele represive la care recurg grupurile de mercenari aflați în slujba regimului rasist sud-african. Numeroși locuitori au înaintat organelor de supraveghere ale O.N.U. plîngeri, în care sint relatate metodele de intimidare a populației, practicate în special de detașamentele „Koevoet“, incluse în poliția R.S.A.NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). — Comitetul pentru Namibia al O.N.U. (format din 18 state nealiniate, membre ale O.N.U.). a decis trimiterea unei misiuni speciale de observatori în Namibia pentru a obține informații asupra modului de aplicare a prevederilor Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate privind accesul la independență al acestui teritoriu, informează agenția Taniug.

America Latină in căutarea soluțiilor 
pentru depășirea stării de crizăBOGOTA 27 (Agerpres). — Cooperarea tehnică între țările în curs de dezvoltare constituie una dintre problemele centrale dezbătute de ex- perții celor 26 de state membre ale Sistemului Economic Latino-Ameri- can (S.E.L.A.), in cadrul reuniunii pregătitoare a celei de-a XV-a sesiuni a Consiliului Latino-American — organul suprem al S.E.L.A. S-a relevat că extinderea cooperării tehnice reprezintă una dintre puținele alternative ale regiunii în lupta pentru depășirea stării de criză, in contextul unei datorii externe de

peste 420 miliarde dolari, pentru serviciul căreia se plătesc anual aproape 30 miliarde dolari. S-a semnalat că această situație determină o diminuare a posibilităților economice in zonă, impunindu-se identificarea unor noi domenii de cooperare regională și internațională.Participanții urmează să dezbată, totodată, problema modernizării aparatului productiv și stadiul comerțului internațional în contextul rundei Uruguay a G.A.T.T. de negocieri comerciale multilaterale, relatează agenția Prensă Latina.
S. U. A.

Măsuri de extindere a practicilor protecționisteWASHINGTON 27 (Agerpres). — Președintele S.U.A., George Bush, a anunțat hotărîrea de a extinde restricțiile actuale cu privire la importurile de oțel ale Statelor Unite din alte țări pe o perioadă de încă 30 de luni, respectiv pină în martie 1992. incepind cu 25 iulie — informează buletinul de știri al Casei Albe.

în virtutea acestei decizii protectionisle, reprezentantului pentru probleme comerciale al S.U.A., Caria Hills, i s-a cerut să negocieze acorduri separate restrinse urmărind limitarea importurilor la 18,4 la sută din necesarul pieței americane. Noul program acoperă toate categoriile principale de produse din oțel.
Soluționarea într-un mod nou a problemelor 

economice mondiale, condiție a progresului general
La Palatul Națiunilor din Geneva s-au încheiat dezbaterile generale din cadrul sesiunii de vară a Consiliului Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC), unul din cele cinci organisme principale ale forumului mondial. Participanții au examinat situația economică și socială din lume, îndeosebi actualele politici și tendințe din domeniul producției, comerțului și relațiilor financiar- monetare, precum și stadiul și perspectivele dialogului internațional în problemele economice.Semnificația acestei dezbateri a- nuale, care pornește de la analizele și datele la zi, puse la dispoziție de organismele specializate ale O.N.U., rezidă. în principal, in efortul de a ajunge la evaluări și abordări convergente cu privire la evoluțiile cele mai recente, din economia mondială, pe baza cărora Adunarea Generală, forul cel mai reprezentativ, să poată face, la viitoarea sesiune, recomandări în vederea unor acțiuni concrete. Deși au existat și de această dată interpretări diferite in legătură cu natura și cauzele fenomenelor negative din economia mondială, cu modalitățile de acțiune pentru depășirea actualului impas, dezbaterile au pus in evidentă îngrijorarea față de evoluția sinuoasă, contradictorie a economiei mondiale, ca și preocuparea pentru căutarea căilor care să ducă la o creștere susținută și durabilă in toate țările lumii.Sint preocupări cu atit mai justificate cu cit rapoartele și studiile aflate pe masa de lucru a reuniunii de la Geneva relevă perpetuarea unor puternice dezechi'ibre structurale, care se manifestă în aproape toate sectoarele economiei mondiale. — comerț, relații financiare-valuta- re etc. — îndeosebi prin incertitudinea și imprevizibilitatea ce le-au caracterizat în actualul deceniu, in decalajele economice și tehnologice

tot mai mari dintre statele dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Astfel, așa cum rezultă și din 
„Studiul asupra economiei mondiale, 
1989“, unul din documentele de bază ale sesiunii ECOSOC, in ciuda faptului că producția și comerțul internațional au cunoscut anul trecut ritmuri de creștere relativ viguroase, numeroase state, in majoritatea lor covirșitoare slab dezvoltate, continuă să fie confruntate cu mari dificultăți economice și sociale. în țările Asiei occidentale, Africii și Americii Latine producția n-a reușit anul trecut să tină pasul cu sporul demografic, astfel incit venitul pe locuitor a scăzut. Ca urmare, decalajele s-au adincit : venitul mediu pe locuitor este, in prezent, de 50 de ori mai mare in țările industrializate decit in statele cel mai puțin dezvoltate, numai creșterea anuală a acestui venit in cazul primului grup de state fiind echivalentă cu însuși venitul propriu-zis al țărilor din cel de-al doilea grup.Unul dintre cei mai gravi factori de dezechilibru, s-a arătat în cursul dezbaterilor generale, este datoria țărilor in curs de dezvoltare. Angajamentele financiare externe ale statelor lumii a treia depășesc uriașa sumă de 1 300 miliarde de dolari, iar sarcina de onorare a unor asemenea angajamente este atit de grea incit afectează tot mai serios structurile sociale și politice ale țărilor debitoare și slăbesc mereu capacitatea lor de redresare economică. Deși statele în cauză au făcut mari eforturi pentru a dppăși impasul financiar, criza datoriilor n-a pierdut nimic din intensitate : 1988 a fost al șaselea an consecutiv în care țările în curs de dezvoltare au dat in contul serviciului datoriei externe mai mult decit au primit

din statele dezvoltate sub formă de credite. Pe calea transferului invers de resurse, țările debitoare din lumea a treia au pierdut după 1982 aproape 120 miliarde de dolari, fapt ce a limitat serios posibilitățile lor de dezvoltare. De altfel, în timp ce datoria externă a statelor respective a sporit continuu de la începutul actualului deceniu, ritmurile lor de creștere au slăbit, multe dintre ele fiind confruntate cu stagnarea și chiar regresul economic.Criza datoriilor, au apreciat numeroși vorbitori, este rezultatul inechităților din relațiile economice internaționale. în acest sens s-a a- rătat că principala cauză a supra- indatorării lumii a treia este politica financiară restrictivă promovată de țările capitaliste dezvoltate, politică ce s-a caracterizat prin creșterea excesivă a nivelului dobinzi- Ior, paralel cu reducerea apreciabilă a împrumuturilor acordate țărilor debitoare. în întreaga perioadă care s-a scurs din actualul deceniu, statele in curs de dezvoltare au plătit dobinzi de peste 600 miliarde de dolari, sumă ce acoperă mai bine de patru cincimi din datoria lor din 1981. Concomitent cu amplificarea dificultăților de plată, fluxurile de capitaluri care se îndreptau spre țările debitoare. în special acelea din surse particulare, s-au contractat puternic : de la 40 la sută din totalul creditelor bancare acordate pe plan international la începutul anilor ’80, ponderea țărilor în curs de dezvoltare a scăzut, după 1985. la circa 17 la sută, din care jumătate au fost anul trecut împrumuturi „involuntare", acordate în cadrul o- perațiunilor de reeșalonare. îndeosebi pentru asigurarea plății dobîn- zilor. în general, s-a arătat în cursul dezbaterilor generale, țările creditoare din Occident au folosit, in ultimii ani, tot mai mult forța

economică și financiară in scopuri politice, condiționind acordarea de noi credite de adoptarea de către țările debitoare din lumea a treia a unor măsuri care să favorizeze sectorul particular in detrimentul celui de stat, să slăbească posibilitățile țărilor respective de a orienta procesul dezvoltării in conformitate cu propriile interese. Asemenea practici, pe care o serie de vorbitori le-au calificat drept noi forme de dominație și exploatare, au creat o situație economică deosebit de grea în țările în curs de dezvoltare. De aceea, la reuniune s-a apreciat că ar fi irațional să se continue acceptarea unor „rețete" al căror cost este atit de ridicat incit pune în pericol stabilitatea socială și politică din statele debitoare.Analiza cauzelor ce au concurat Ia crearea actualei situații critice din economia țărilor lumii a treia, pe care a prilejuit-o ampla dezbatere din cadrul sesiunii ECOSOC, scoate in evidență, de asemenea, rolul extrem de nociv al politicilor comerciale restrictive, adesea discriminatorii. Potrivit unor date supuse atenției participantilor, peste o treime din exporturile țărilor în curs de dezvoltare se lovesc, pe piețele statelor industrializate, de diferite obstacole comerciale. în acest context, a fost dezbătută problema deteriorării progresive a cadrului colaborării multilaterale, a replierii statelor capitaliste dezvoltate in spatele propriilor baricade protec- tioniste și încercării lor de a aduce negocierea diferendelor comerciale și financiare numai intr-un cadru bilateral care le permite să-si impună mai ușor condițiile partener- lof mai slabi. în fapt, statele capitaliste dezvoltate încearcă prin a- ceasta să arunce o parte tot mai mare din povara dificultăților economice pe seama altor state, a țărilor in curs de dezvoltare.

Cu prilejul celei 
de-a 36-a aniversări 
a Zilei insurecției 
naționale cubanezeHAVANA 27 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a Zilei insurecției naționale cubaneze, in orașul Camaguey a avut loc un miting la care au participat peste 150 000 de persoane — informează agenția Prensa Latina.Fidel Castro Ruz. prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, președintele Consiliului de Stat si al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, a rostit o cuvintare în care a evocat realizările obținute in dezvoltarea economică și socială a tării în ultimii 30 de ani. Totodată, el a evidențiat hotărirea poporului cubanez de a apăra cuceririle revoluționare și de a continua ferm edificarea societății socialiste.

BRAZZAVILLE

CONGRESUL PARTIDULUI 
CONGOLEZ AL MUNCIIBRAZZAVILLE 27 (Agerpres). — Poporul congolez. sub conducerea Partidului Congolez al Muncii, desfășoară o luptă susținută pentru edificarea unei societăți a progresului și echității — a subliniat președintele C.C. al P.C.M., președintele R.P. Congo. Denis Sașsou Nguesso, în raportul prezentat la cel de-al IV-lea Congres al partidului, care are loc la Brazzaville. Relevind că pentru P.C.M.. marxism-leninis- mul a fost si rămine teoria călăuzitoare. vorbitorul a chemat la . ridicarea nivelului activității ideologice și educative a partidului.Referindu-se la proiectul planului de dezvoltare economico-socială a țării pe perioada 1990—1994, D. Sas- sou Nguesso a declarat că principalul obiectiv al acestuia îl constituie armonizarea dezvoltării economice. redresarea sectorului de stat al economiei, perfecționarea planificării.în raport au fost abordate, de asemenea, probleme internaționale, evidentiindu-se in principal necesitatea soluționării grabnice a situației din Africa australă, precum și a adoptării unor măsuri vizind combaterea dificultăților țărilor in curs de dezvoltare, determinate mai ales de creșterea considerabilă a datoriei externe.

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR:

Odiseea navei 
„Pro Americana" 

nu s-a sfîrșit 
Cetățenii olandezi cer ca cele 1 000 

de tone de deșeuri toxice să fie 
returnate uzinelor britanice 
„Euromet", cărora le aparținHAGA 27 (Agerpres). — Se pare că odiseea navei „Pro Americana", la bordul căreia se află 1 000 tone deșeuri industriale toxice și care, după două luni de încercări neizbutite de a le descărca în Brazilia, a revenit la Rotterdam, nu a luat sfirșit. Revenită în portul Rotterdam, nava a fost in- timpinată de protestele olandezilor. Dar autoritățile portuare au hotărît să „păstreze" aceste deșeuri în zona portului. Cetățenii olandezi cer să se ia măsuri pentru respectarea unor măsuri stricte de securitate pină ce autoritățile judiciare vor hotărî soarta acestor deșeuri toxice aparți- nind corporației metalurgice britanice „Euromet". Organizația ecologistă „Greenpeace" și Ministerul Ocrotirii Mediului înconjurător cer ca aceste deșeuri să fie returnate uzinelor „Euromet".

Dezbaterile din plenul reuniunii de la Geneva confirmă, astfel, pe deplin realismul considerentelor și propunerilor României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu privind căile și modalitățile de soluționare a problemelor majore ale vieții economice internaționale. în concepția țării noastre, gravitatea actualei situații economice mondiale face necesară adoptarea de urgență a unor măsuri care să ducă la eliminarea practicilor de dominație și exploatare a țărilor sărace, la aplicarea in viată a principiilor noi de relații intre state, de natură să asigure dezvoltarea economică și socială, independenta fiecărei națiuni, progresul general. în acest scop, președintele Nicolae Ceaușescu a propus convocarea, în cadrul O.N.U., a unei conferințe internaționale, la care să se convină măsurile corespunzătoare.România consideră că atit timp cit nu se va găsi o soluție la problema datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare,, cit nu se va trece la restructurarea radicală a sistemului de relații financiare dintre state, creditul internațional nu va redeveni un factor de creștere pentru statele respective și va ră- mîne asociat cu instabilitatea și imprevizibilitatea situației economice mondiale, precum și cu spolierea statelor sărace. Țara noastră apreciază că este necesar, de asemenea, să se renunțe la practica condiționării relațiilor economice de considerente politice, la discriminări in domeniul creditului. Ia tendința de a privilegia sectorul particular, sistemul capitalist. Fără îndoială — așa cum a arătat în repetate rînduri președintele României, cum confirmă însăși viața — numai solutionarea complexă. într-un mod nou, democratic a acestor probleme va deschide calea spre lichidarea subdezvoltării, a decalajelor dintre state și înfăptuirea unei noi ordini economice mondiale. Un asemenea mod de soluționare se impune cu atit mai mult, cu cit evolu'iiie de pină acum au dovedit cu prisosință că fără rezolvarea problemelor subdezvo'tării nu se poate vorbi de stabilitate economică și politică in lume.
Gh. CERCE1ESCU 

Geneva

BEIJING

Consfătuirea Federației sindicatelor din întreaga Chină
Declarațiile secretarului general al C.C. al P.C.C.BEIJING 27 (Agerpres). — Trebuie să ne sprijinim intru totul pe clasa muncitoare, a declarat Jiang Zemin, secretar general al C.C. al P. C. Chinez, in cadrul unei consfătuiri a cadrelor de conducere ale Federației sindicatelor din întreaga Chină, relatează agenția China Nouă. Constituția — a spus el — prevede clar că țara noastră, China, este o țară socialistă a dictaturii democratice a poporului sub conducerea clasei muncitoare, pe baza alianței muncitorești-țărănești. Partidul Comunist Chinez — a spus el — reprezintă avangarda clasei muncitoare, iar sindicatele smt organizația de masă a muncitorilor. Astfel, sindica

tele trebuie să-și desfășoare activitatea sub conducerea P. C. Chinez, acționind, totodată, independent, în conformitate cu statutul lor. Ele trebuie să tină seama de interesele muncitorilor, să le asculte cu atenție opiniile și cererile, participînd activ la procesul de dezvoltare a democrației. De asemenea, sindicatele sint chemate să participe la educația politico-ideologică a oamenilor muncii in spiritul devotamentului fată de socialism.Secretarul general al C.C. al P. C. Chinez a subliniat că este nevoie să se asigure repartiția în mod just a bunurilor, aplicindu-se principiul repartiției socialiste după muncă.
MOSCOVA

Sesiunea Comisiei mixte sovieto-chineze de colaborare 
economică și tehnico-știintificăMOSCOVA 27 (Agerpres). — La Moscova s-a încheiat a IV-a sesiune a Comisiei mixte sovieto-chineze de colaborare economică și tehnico-știintifică, în cursul lucrărilor fiind examinate problemele extinderii cooperării în domeniile respective — anunță agenția T.A.S.S. Protocolul sesiunii a fost semnat de Iuri Mashukov, membru al Biroului Politic

al C.C. al P.C.U.S., prim-vicepre- ședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. și Tian Jiyun. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.C., vicepremier al Consiliului de Stat, președinții celor două părți in comisie.S-a convenit ca următoarea sesiune să aibă loc in primăvara anului viitor, la Beijing.
PHENIAN

Marșul internațional al păciiPHENIAN 27 (Agerpres). — Participanții la marșul internațional al păcii, pornit de pe muntele Paekdu la 21 iulie, au sosit la Kaesong, oraș situat in imediata apropiere a liniei de demarcație militară dintre Nord și Sud — informează agenția A.C.TiC. Cu acest prilej a fost organizat un miting la care, pe lingă participanții la marș, reprezentanți ai mișcărilor pacifiste din 30 de țări de pe cinci continente, au luat parte reprezentanți ai colectivelor de muncă si ai tineretului din oraș.Participanții au exprimat solidari

tatea cu poporul coreean in lupta pentru retragerea trupelor americane și a armelor lor nucleare din Coreea de Sud. Totodată, s-a subliniat necesitatea încetării diviziunii Coreei și a asigurării circulației libere a cetățenilor din cele două părți.într-o scrisoare adresată Comisiei militare de armistițiu în Coreea se cere permisiunea ca participanții la marșul internațional al păcii să treacă în Sud, peste linia de demarcație militară, in sectorul Panmun- jon.
GENȚIILE DE PRESA 

e scurt

LA MOSCOVA a avut loc o în- tilnire intre Mihail Gorbaciov. secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Jambin Batmunh, secretar general al C.C. al P.P.R.M., președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R.P. Mongole, aflat într-o vizită de lucru in Uniunea Sovietică. în centrul convorbirilor s-au aflat problemele colaborării sovieto-mongole, pe diverse planuri, precum și aspecte ale vieții internaționale actuale.
SIRIA SI PAKISTANUL AU 

SEMNAT UN ACORD în virtutea căruia se stabilește crearea unui Comitet comun de promovare a cooperării pe diverse planuri între cele două țări. în special in domeniul industrial, in comerț, educație și cultură.
SPRE EXTINDEREA COOPERĂ

RII EGIPTEANO-TUNISIENE. Pri- mul-ministru al Egiptului, Atef Sedki, va face, incepind de la 31 iulie, o vizită in Tunisia, urmind să aibă convorbiri cu oficialitățile țării-gazdă și să semneze, împreună cu omologul său tunisian, o serie de acorduri bilaterale de cooperare economică și comercială. A- genția MAP menționează că aceasta este prima vizită a unui șef al guvernului egiptean la Tunis, după reluarea relațiilor diplomatice intre cele două țări, in ianuarie 1988.
NUMĂRUL ȘOMERILOR ÎN 

FRANȚA A CRESCUT, in luna iunie a.c., cu 0.4 la sută, ridicindu-se la 2 526 100. potrivit cifrelor publicate de guvernul francez. în procente. la sfirșitul lui iunie, șomerii reprezentau 10 la sută din forța de muncă, fată de 9.9 la sută la sfirșitul lui mai.
DATORIA EXTERNA A SUE

DIEI A CRESCUT cu 16 miliarde coroane (aproape 2,5 miliarde dolari) in primul trimestru al acestui an. Potrivit unui comunicat al Biroului central de statistică dat publicității la Stockholm, datoria externă a Suediei a urcat la 279 miliarde coroane (circa 46,4 miliarde dolari) la sfirșitul lunii martie, in creștere de la 263 miliarde coroane la sfirșitul anului trecut.

I
I

ZAIRUL ȘI 3ELGIA AU CĂZUT 
DE ACORD ASUPRA REGLEMEN- 1 
TARII DIFERENDELOR POLI
TICE ȘI ECONOMICE DINTRE I 
ELE. printr-un document semnat, 1 la Rabat, de președintele Mobutu Șese Seko șl primul-ministru bel- l gian Wilfried Martens. Negocieri- I le în acest sens s-au desfășurat în capitala marocană, prin medie- > rea regelui Hassan al II-lea.

DEFICITUL COMERCIAL AL 
S.U.A. pe primele cinci luni ale I acestui an s-a cifrat la 46.29 mi- I liarde dolari, precizează un raport oficial dat publicității la Wa- i shington. Pe ansamblul anului tre- | cut. deficitul comercial al S.U.A. a fost de 118,53 miliarde dolari.

LA ALGER s-au desfășurat lu- * crările celei de-a Vil-a sesiuni a Comitetului comun algeriano-libian, I care au fost consacrate exa- | minării căilor de adincire a cola- 1 borării bilaterale în diverse domenii intre Algeria și Marea Jamahi- I rie Arabă Libiană Populară So- ’ cialistă.
EXCEDENTUL COMERCIAL AL | 

BRAZILIEI ÎN 1989 va fi de 20 miliarde dolari, cifră fără precedent > in istoria țării. Surse ale Minis- I terului brazilian al Planificării 1 precizează că peste 70 la sută din exporturi reprezintă produse in- I dustrializate. I

ACCIDENT AVIATIC. La 26 iu- I lie, in ținutul Krasnodar, într-o | zonă muntoasă, la 40 kilometri de aeroportul din orașul Soci, s-a oră- . bușit un elicopter sovietic de ținui | „MI-8" — anunță agenția T.A.S.S. 1 La bordul acestuia se aflau trei membri ai echipajului și cinci pa- I sageri. Cinci persoane și-au pier- I dut viața. A fost ordonată anchetarea cauzelor acestei catastrofe. i
ARESTARE. Fostul criminal de război german Gottfried Weise a fost depistat și arestat intr-un spi- I tal din orașul elvețian Thoune. • în ianuarie 1988, el a fost condamnat, in contumacie, la închisoare | pe viață de un tribunal din Wup- * pertal (R.F.G.). Gottfried Weise urmează șă fie extrădat autorităților vest-germane.

Mari incendii de păduri în Canada, 
Grecia și Portugalia

OTTAWA 27 (Agerpres). — Scă
derea temperaturii aerului și ploile 
căzute pe un mare teritoriu al 
Canadei au venit in ajutorul celor 
două mii de pompieri canadieni 
care luptă cu incendiile de păduri 
din provinciile de nord Ontario, 
Manitoba și Saskatchewan. De la 
începutul anului, incendiile au dis
trus 1,7 milioane hectare de păduri, 
care acoperă 45 la sută din terito
riul Canadei. In ciuda acestor îm
prejurări favorabile stingerii incen
diilor, numai in provincia Manitoba 
continuă să existe 225 focare.

ATENA 27 (Agerpres). — Incen
diul de pe muntele Parnisa, din a- 
propierea. Atenei, a distrus pină in 
prezent o suprafață de 500 hectare 
de pădure, flăcările intinzîndu-se 
pe fronturi cu o lungime totală de 
15 km. Cerul capitalei elene este 
acoperit de un nor dens de cenușă 
provenind de la incendiu, fapt ce 
agravează contaminarea atmosferi
că a orașului, considerat a fi unul

dintre cele mai poluate de pe con
tinent.

Pină în prezent a fost depășit 
numărul record de incendii de pă
dure care anual afectează Grecia, 
țară predominant aridă, aceasta in 
condițiile unei ierni deosebit de 
uscate.

Brigăzi specializate, împreună cu 
forțe ale poliției și unități milita
re luptă pentru izolarea focului.

LISABONA 27 (Agerpres). — O 
situație deosebit de serioasă se în
registrează în regiunea Aveiro din 
nord-vestul Portugaliei, ca urmare 
a gravelor incendii de păduri, in 
urma cărora au fost mistuiți de flă
cări arborii de pe sute de hectare. 
Unități speciale de pompieri, spri
jiniți de aviație și de voluntari, 
luntă permanent cu flăcările.

După cum transmite agenția por
tugheză de informații, autoritățile 
locale au hotărît evacuarea locui
torilor dintr-o serie de sate. Pa
gubele cauzate de incendii sint 
considerabile.
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