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D/n inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România,

IERI A ÎNCEPUT

PLENARA LĂRGITĂ A CONSILIULUI NAȚIONAL
AL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE,
SILVICULTURII Șl GOSPODĂRIRII APELOR
Din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general ai Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, la București au început, joi, 10 au
gust, lucrările Plenarei lărgite a Consiliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi
Apelor.
întrunită in atmosfera de muncă
însuflețită și fermă angajare pa
triotică in care cei ce muncesc, de
la orașe și sate, acționează cu toa
te forțele pentru îndeplinirea an
gajamentului asumat — realizarea
integrală a planului pe opt luni
pina la 23 August și pe întregul an
pină la Congresul al XIV-lea al
partidului — plenara dezbate și
stabilește, pornind de la produc
țiile agricole mari obținute in acest
an. măsurile ce trebuie întreprinse
pentru înfăptuirea importantelor
sarcini care revin agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii și
gospodăririi apelor, in actuala eta
pă și in perspectiyă.
Lucrările acestui larg și repre
zentativ forum democratic, ce reu
nește aproape 5 000 de participanți;
dobindesc o semnificație deosebită,
desfășurindu-se în acest an. cind
s-au implinit patru decenii de la
istorica Plenară a Comitetului Cen
tral- al partidului din 3—5 martie
1949. care a hotărit organizarea
sectorului de stat in agricultură și
trecerea la cooperativizarea agri
culturii, precum și 27 de ani de la
încheierea cooperativizării, act re
voluționar de cea mai mare impor
tanță pentru dezvoltarea continuă
a agriculturii românești, marcind

victoria socialismului in toate do
meniile de activitate.
La plenară participă, alături de
membrii Consiliului Național, primii-sfecretari și secretarii cu pro
blemele de agricultură ai comitete
lor județene de partid, cadre cu
munci de răspundere din ministere
și alte instituții centrale, organiza
tori de partid — președinți ai con
siliilor unice agroindustriale —, di
rectori generali ai direcțiilor agri
cole județene și ai consiliilor ju
dețene pentru industria alimenta
ră. directori ai trusturilor I.A.S.,
S.M.A. și horticole, conducători ai
unor unități agricole de stat și co
operatiste. ai unor institute și sta
țiuni centrale de producție și cer
cetare. cooperatori, mecanizatori,
specialiști, alți oameni, ai nțuncii
din agricultură,, industria alipientară. silvicultură și din domeniul
gospodăririi, apelor, activiști de
partid și de stat, ai organizațiilor
de masă Și Obștești.
Iau parte, de asemenea, pre
ședinții cooperativelor agricole de
producție înființate in anii 1949—
1950, unii dintre ei definind aceas
tă funcție și in prezent.
Plenara a aprobat, in unanimi
tate. următoarea ordine de zi :
1. Raport privind principalele

concluzii ce Se desprind din acti
vitatea desfășurată de» Consiliul
Național al Agriculturii. Industriei
Alimentare. Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor in primele 7 luni ale
anului 1989,, rezultatele Tie produc
ție și finanfeiare obținut»; și măsu
rile ce trebuie întreprinde de Con
siliul Națfvnal. de ministere, orga
nele judnțene de proițil și uni
tățile agricole, pe batza orien
tărilor Șl indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secnetarul ge
neral uț partidului, președintele
Republicii, pentru realizirrea exem
plară Ș sarcinilor din planul de
stat pe anul 1989 și din programele
special/; de dezvoltare ade agricul
turii, 'industriei alimenjare. silvi
culturii și gospodăririi apelor.
2. Raport cu privire la. proiectul
PJani/lui național unic file dezvol
tare economieo-socială pe anul
1999, în ramurile și domeniile de
activitate din componența Consi
liului Național.
3. Proiectul Programu'.Iui-Direc-

tivă al Congresului al XIV-lea al
Partidului Comunist Român cu
privire la dezvoltarea economicosocială a României in cincinalul
1991—1995 și orientările de perspec
tivă pină în anii 2000—2010.
4. Programul de măsuri cu pri
vire la pregătirea și desfășurarea
campaniei de recoltare a culturilor
de toamnă și depozitarea produc
ției și Programul de insămințări
și executare a arăturilor adinei de
toamnă.
5. Program de măsuri pentru
realizarea efectivelor de animale
fi a producțiilor animaliere plani
ficate.
6. Program privind îmbunătățirea
activității financiare și consoli
darea economico-organizatorică a
unităților agricole cooperatiste.
A fost aprobat, de asemenea,
regulamentul de desfășurare a lu
crărilor plenarei, ce vor avea loc
in plen și pe secțiuni.
(Continuare in pag. a Il-a)
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/ Astăzi, în juirul Orei 11,30, posturile noas
tre de radio jși televiziune vor transmUe
direct de la Sala Palatului .Republicii Socia
liste România ședința de închidere a lucră
rilor Plenarei lărgite a Consiliului Național
al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Gospodăririi Apelor.

AGRICULTURA SOCIALISTĂ

- pe noi trepte ale dezvoltării
intensive, ale înfăptuirii obiectivelor
noii revolujii agrare
Proiectul Programului-Directivă
al Congresului al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român cu privire
la dezvoltarea economico-socialâ a
României in cincinalul 1991—1995
și orientările de perspectivă pină
in anii 2000—2010 inscrie înfăptui
rea fermă, in continuare, a obiec
tivelor noii revoluții agrare pe
bâza dezvoltării intensive și mo
dernizării intregii agriculturi.
Trăsătura definitorie pentru noua
etapă de dezvoltare a agriculturii,
prefigurată de Programul-Directivă. o constituie accentuarea puter
nică a laturilor de dezvoltare in
tensivă. In acest context, introdu
cerea largă in producție a celor
mai' noi cuceriri ale științei și teh
nicii agricole, generalizarea tehno
logiilor de cultură avansată și a
metodelor moderne de lucrare a
pămintului. întărirea preocupării
pentru folosirea deplină, conserva
rea și ridicarea potențialului pro
ductiv al întregului fond funciar,
creșterea nivelului de cunoștințe și
a pregătirii profesionale a tuturor
categoriilor de oameni- ai muncii
din agricultură, alături de Îmbu

4

nătățirea organizării mur/cii șl a
producției și intărirea onjinii și a
disciplinei in scopul desfășurării
unei activități rentabile i A toate unitățile agricole, reprezintă direc
țiile de acțiune prioritare ce vor
jalona dezvoltarea întregii agricul
turi in cincinalul viitojț. în toate
aceste dortienii, agricultura noastră
socialistă a dobindit, c/iți deosebire
după Congresul al IX-Jisa al parti
dului, rezultate remarcabile, care
evidențiază cu puterea faptelor
justețea și realismul obiectivelor
propuse pentru noua etapă de dez
voltare a agriculturii ele consti
tuind chezășia înfăpwirii neabătu
te a prevederilor dii* ProgramulDirectivă.
Edificator pentru dezvoltarea ne
întreruptă a agriculturii noastre
socialiste este faptul că față de
anul 1945 producția agricolă a cres
cut de circa 10 ori, din care de
peste 6 ori după anul 1965. Rezul
tatele din primii, trei ani ai cinci
nalului actual dijn sectorul produc
ției de cereale, cind s-au obținut
producții totale de peste 30 mili

oane tone cereale anual, întăresc
și mai mult 3cest proces de dez
voltare continuă. Dar posibilitățile
agriculturii noastre sinț mult mai
mari. Ca o dovadă de netăgăduit
a superiorității proprietății socia
liste in agricultură, oameigii mun
cii din această ramură de bază a
economiei naționale au raportat la
încheierea secerișului orzului reali
zarea celei mai mari producții din
istoria tării — 7 360 kg, in medie,
la hectar. De asemenea, s-a în
cheiat secerișul griului, țoale jude
țele obținind producții medii, la
hectar, de peste 8 000 kg. «nul din
județe — chiar peste 9 OOD kg. Se
poale spune deci că la grill — cul
tură ce deține ponderea cp supra
față in structura cerealelor păioase
— anul acesta s-a realizalt o pro
ducție medie de peste 8 (L90 kg la
hectar pe întreaga suprafață culti
vată. Dar obiectivele noii irevolutii
agrare au început să fie realizate
de un număr tot mai mare de uni
tăți agricole și la celelallie plante
de cultură, cs* dc altfel Și în zo
otehnic. Prin telegrame adresate

secretarului general al partidului,
telegrame prezentate pe larg in
presă, sute de unități agricole și
multe județe, pe ansamblu, au ra
portat și continuă să raporteze ob
ținerea de productii-record la or
zoaica de toamnă și de primăvară,
la ovăz, la inul de sămință și cel
pentru fibră, la ricin, mazăre, fa
sole și la alte culturi.

La 40 de ani de la crearea pri
melor cooperative agricole de pro
ducție, de la piimii pași pe noul
drum al proprietății socialiste in
agricultură, este făcută demonstra
ția că numai calea socialistă a agriculturii — sub forma proprietă
ții de stat și cooperatiste, care se
completează armonios — putea să
asigure și a asigurat, in fapt,
valorificarea marilor rezerve de
creștere a producției vegetale și
animaliere și, pe această bază, in
tărirea economică a unităților agricole, dezvoltarea multilaterală a
satului românesc, infăptuirca unor
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După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar
general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, a primit, ia 26 iulie a.c., pe Yavuz Donat, trimis special, director
pentru Ankara al ziarului „Tercuman" din Turcia, căruia i-a acordat
următorul interviu :

ÎNTREBARE : Conduceți, sti
mate domnule președinte, de
mulfi ani România. V-am ruga
să faceți o evaluare a relațiilor
tării dumneavoastră cu Turcia
in această perioadă. Care sint,
in viziunea dumneavoastră, per
spectivele de dezvoltare in vii
tor a cooperării romdno-turce și
in ce domenii ?
RĂSPUNS : Relațiile dintre Româ
nia și Turcia pot fi apreciate ca bune.
Ele au cunoscut un progres continuu
in toate domeniile, în mod deosebit,
doresc să menționez cu multă satis
facție dezvoltarea relațiilor economi
ce, tehnico-științifice și culturale
intre țările noastre. Doresc să men
ționez, de asemenea, întîlnirile din
tre conducătorii celor două țări —
dintre mine și președintele Turciei —
care consider că au avut și au un. rol
important in dezvoltarea generală a
colaborării dintre țările noastre. Inten
ționez, totodată, întîlnirile dintre
primii-miniștri, miniștri și oameni
de afaceri din cele două țări.
Deși România și Turcia fac parte
din două blocuri militare diferite. în
unele probleme importante ale vieții
mondiale pozițiile țărilor noastre sint
apropiate și acționăm in direcția so
luționării acestora in interesul păcii,
al colaborării intre toate națiunile lu
mii. Avind în vedere nivelul actual
al relațiilor dintre România și Turcia
și pornind de la obiectivele dezvoltă
rii economico-sociale ale României,
ca și ale Turciei, consider că există
mari posibilități să extindem colabo
rarea noastră — economică, tehnicoștiințifică și in multe alte domenii
— in avantajul ambelor țări.
ÎNTREBARE : România are
un program vast de moderniza
re. in special in mediul rural. Vă
rugăm, domnule președinte, să
prezentați pentru cititorii noștri
acest program, precum si modul
in care va fi înfăptuit in anii
care urmează.
. RĂSPUNS : în acest an, România
aniversează 45 de ani de la victoria
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifașcistă și anti imperial is
tă. Am dezbătut timp de aproape un
an in partid și cu întregul popor sta
diul actual al dezvoltării societății so
cialiste românești. Putem spune că
România, dintr-o țară agrar-industrială slab dezvoltată a devenit în
prezent o țară socialistă industrialagrară, cu o industrie modernă, în
plin progres, cu o agricultură socia
listă. care a înregistrat rezultate
foarte bune.
Pentru a demonstra cele spuse, pot
menționa că în acest an producția
industrială a României este de 135 de
ori maț mare decit in 1945, producția
agricolă de 10 ori mai mare, iar ve
nitul național de peste 40 de ori mai
mare. în mod corespunzător, aceste
Success au permis alocarea de uriașe
fonduri pentru dezvoltarea economico-socială și realizarea unui vast
program de construcții industriale,
agrare, pentru învățămînt, sănătate,
știi-nță și cultură. In același timp, pe
această bază s-a reușit realizarea unul
vast program de locuințe, ceea ce a
dus, practic, la transformarea com
pletă a țării. Astăzi, peste 80 Ia sută
din populația orașelor locuiește în
case noi. în același timp, s-au dez
voltat puternic satele, comunele,
avînd în vedere programul și orien
tarea generală de amplasare a for
țelor de producție, ca și a unităților
sociale pe întreg teritoriul tării.
Toate acestea au asigurat creșterea
continuă a nivelului de trai, material
și spiritual, al poporului — care re
prezintă. de altfel, țelul suprem al
politicii partidului nostru, esența so
cietății socialiste multilateral dezvol

tate pe care o edificăm in România.
Tot ceea ce realizăm realizăm cu oa
menii și pentru oameni !
Am pornit — indecțsebi după Con
gresul al IX-lea al partidului din
1985 — de la faptul că înfăptuim so
cialismul în condițiile concrete ale
țării noastre, renunțlnd la șabloane,
,1a „modele", a plicind legile obiective
și principiile socialismului științific
la realitățile din România. în acest
cadru, aș dori să subliniez preocu
parea continuă pentru dezvoltarea
proprietății socialiste — sub formă de
proprietate a întregului popor și
proprietate cooperatistă —, care asi
gură dezvoltarea armonioasă a între
gii economii. De altfel, in această
perioadă, fondurile fixe au crescut de
mai bi.ne de 10 ori !
Avind în vedere stadiul actual al
dezvoltării societății socialiste româ
nești, am elaborat Programul-Direcțivă de dezvoltare viitoare a patriei
noastre pină în anul 2000 și, in unele
domenii, pină in anul 2010. care în
prezent se dezbate cu întregul partid
și popor, urmind să fie supus spre
aprobare Congresului al XIV-lea al
partidului, ce va avea loc la sfirșitul
acestui an. In acest program, pornim
de la necesitatea' continuării dezvol
tării forțelor de producție, a indus
triei. agriculturii — ca ramuri de
bază ale economiei românești — si,
in mod corespunzător, a celorlalte
sectoare de activitate. Ne propunem
să punem pe primul plan dezvol
tarea intensivă a tuturor ramurilor
de activitate, modernizarea și orga
nizarea lor. pe baza științei și tehni
cii celei mai avansate. Deși industria
românească este, intr-un anumit
sens, tinără, avind în vedere uriașele
cuceriri ale științei și tehnicii, con
siderăm că trebuie să ne preocupăm
continuu de modernizare și aplicarea
în toate domeniile a celor mai rioi
cuceriri ale științei și tehnicii.
De altfel, considerăm că trebuie să
facem totul pentru dezvoltarea pu
ternică a cercetării științifice, a învățămintului, asieurînd formarea ca
drelor pentru toate domeniile de ac
tivitate și ridicarea gradului general
de cultură a întregii națiuni. In acest
scop. începind de anul viitor. între
gul tineret va urma învățământul
obligatoriu de 12 ani. Ne propunem
ca. pină in anul 2000, să realizăm un
înalt nivel do dezvoltare științifică,
tehnică și culturală, să facem astfel
incit , clasa noastră muncitoare să de
vină o clasă muncitoare intelectuală,
cu un înalt nivel de cunoștințe știin
țifice și tehnice, pe baza învățămîntului de 12 ani și a cursurilor de per
fecționare și de ridicare a nivelului
general de calificare.
Avem, totodată, in vedere să con
tinuăm politica de dezvoltare a sec
toarelor sociale și să rezolvăm —
pină în anul 1995 — problema locuin
țelor in orașe. Ne propunem, in ace
lași timp, să asigurăm în toate loca
litățile rurale pentru muncitori, spe
cialiști și cadrele didactice locuințe
echivalente cu cele ce se realizează
in orașe. Totodată, avem în vedere
ca locuitorii comunelor să-și îmbu
nătățească locuințele, atît cu forțe
proprii, cit și cu ajutorul statului,
pentru a ridica și din punctul de ve
dere al locuințelor nivelul general de
viață al satelor.
în întreaga noastră activitate con
sacrată dezvoltării țării, dorim să ac
centuăm principiile autoconducerii,
autogestiuniii tuturor localităților —
at.it ale orașelor, cit. și ale comunelor.
Acționăm pentru dezvoltarea
pu
ternică a activității agricole în co
mune. dar și pentru
dezvoltarea
anumitor activități industriale. Ne
preocupăm, totodată, să asigurăm
condiții dintre cele mai bune — co
respunzătoare celor din orașe
—

pentru invătămint, pentru ocrotirea
sănătății oamenilor, pentru activi
tatea educativă și culturală, pentru
satisfacerea altor necesități econo
mice și sociale, care să asigure ri
dicarea gradului de civilizație al tu
turor locuitorilor. Noi pornim de la
faptul că și locuitorii
comunelor
trebuie să poată beneficia de toate
cuceririle civilizației și facem totul
pentru a apropia nivelul de viață
al localităților rurale de cel al ora
șelor. Considerăm că numai așa vom
asigura făurirea
unei societăți a
dreptății și egalității, care să ofere
tuturor membrilor săi condiții bune
de viață, din toate punctele de ve
dere.
Acestea sint orientările de moder
nizare. organizare și perfecționare a
activității noastre în toate dome
niile de activitate și ele constituie un
tot unitar in dezvoltarea socialistă
a României.
ÎNTREBARE : Care sint. dom
nule președinte, principalele
probleme ale lumii de azi ? Cum
vedeți dumneavoastră soluționa
rea lor ?
RĂSPUNS : Trăim o epocă da
profunde transformări pe plan mon
dial. Lumea se schimbă și — in mul
te privințe — se schimbă foarte ra
pid ! Din păcate insă, se mențin
multe contradicții și, in mod deose
bit, se menține vechea politică —
de inegalitate și dominație — a ma
rilor puteri imperialiste asupra ma
rii majorități a popoarelor.
Noi considerăm că actuala situa
ție mondială poate fi caracterizată
ca foarte complexă, dar și gravă.
Este adevărat, in ultimii ani s-au
realizat anumit! pași in direcția
destinderii. Se desfășoară o serie de
tratative privind dezarmarea. S-a
realizat acordul dintre Uniunea So
vietică și S.U.A. privind rachetele
cu rază medie de acțiune. Dar,' in
oceanul armelor nucleare și al ar
mamentelor. in general, acestea re
prezintă numai o mică picătură !
Aceasta pentru că armele nucleare
existente pot să distrugă de multe,
multe ori întreaga omenire ! Chiar
in această perioadă N.A.T.O. discu
tă să modernizeze rachetele nuclea
re cu rază scurtă de acțiune și tac
tice, ceea ce înseamnă să le mă
rească puterea de distrugere dc cel
puțin 4 ori. Dacă s-ar aplica aces
te măsuri, practic, nu numai că s-ar
anula efectul acordului dintre Uni
unea Sovietică și S.U.A. privind ra
chetele cu rază medie de acțiune,
dar s-ar crea chiar în plus o forță
de citeva ori mai mare de distru
gere a omenirii decit au reprezentat
armele cu rază medie de acțiune !
Iată de ce noi nu putem să fim de
loc mulțumiți sau liniștiți !
La reuniunea pe care a avut-o
N.A.T.O. nu de mult și la intilnirea
celor 7 țări capitaliste bogate, do
la Paris, s-a afirmat hotărirea de
continuare a politicii de „descu
rajare nucleară", ceea ce înseamnă
că nu s-au traș concluziile necesare
cu privire la renunțarea Ia politica
de forță și‘că este încă un drum
lung pină se va ajunge la o nouă
gindire și o politică nouă. Continuă,
de asemenea, cursa înarmărilor.
Continuă cercetările privind așazisul „război al stelelor".
Iată de ce. problema cea mai Im
portantă a epocii noastre este aceea
a opririi cursei înarmărilor, a tre
cerii la realizarea de acorduri pri
vind eliminarea totală, pină in anul
2000, a armelor nucleare, la reali
zarea unor acorduri corespunzătoa
re privind eliminarea armelor chi
mice — în strinsă legătură cu eli
minarea armelor nucleare —, pre
cum și la încheierea unor acorduri
corespunzătoare în tratativele care
se desfășoară la Viena privind ar
mele clasice sau conventionale.
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Intr-o telegramă adresată tovarășului nicolae ceaușescu^
Comitetul Municipal București al P.C.R. raportează:

INDUSTRIACAPITALEIAÎNDEPLINITPLANUL
PE 3 ANI ȘI 8 LUNI DIN ACTUALEI CINCINAL
• Pînă la sfirșitul acestei luni se va realiza o producție supli
mentară în valoare de peste 13 miliarde lei • Au intrat în fa
bricație peste 3 700 produse noi ® Importante economii de ma
terii prime și materiale, combustibil și energie electrică ® In
investiții - un volum de lucrări cu 2 miliarde lei mai mare decît
cel planificat
Intr-o telegramă adresată tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, Comitetul Municipal București al
P.C.R. raportează :
în atmosfera de puternică angajare, revoluționară a
întregului popor pentru a intimpina cu rezultate re
marcabile cea de-a 45-a aniversare a victoriei revo
luției de eliberare socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă de la 23 August și Congresul al XIVlea al partidului, comuniștii, toți oamenii muncii din
Capitală. însuflețiți de cele mai alese simțăminte de
profundă stimă, fierbinte dragoste și inaltă prețuire ce
vi le poartă dumneavoastră, mult iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ctitor al noului destin al României
socialiste moderne, vă raportează că. acționind in
spiritul vibrantelor chemări și îndemnuri pe care
le-ați adresat intregii noastră națiuni, au îndeplinit,
în ziua de 9 august a.c., planul la producția-marfă
industrială pe 3 ani și 8 luni din actualul cincinal,
creindu-se astfel condiții pentru a realiza, pină la
sfirșitul acestei luni, o producție suplimentară in va
loare de peste 13 miliarde lei.
îndeplinirea planului pe această perioadă, cu 21 de
zile înainte de termen, se reflectă in creșterea sub
stanțială a producției fizice, îndeosebi în ramuri pro
pulsoare ale progresului tehnic, concretizată in pro
duse deosebit de solicitate de economia națională și
pentru export, cum sint echipamente electronice de
automatizare, celule și linii flexibile de prelucrare a
metalelor, produse de mecanică fină și optică, echi
pamente hidraulice și pneumatice, echipamente pen
tru centrale energetice, aparatură de control nedis
tructiv cu laseri și ultrasunete, utilaje tehnologice
complexe, cu performanțe ridicate și fiabilitate supe
rioară. necesare industriei materialelor de construcții,
industriei ușoare, de prelucrare a lemnului și altele.
întregul spor de producție realizat față de preve
derile planului a fost obținut pe baza creșterii pro
ductivității muncii.

Ca urmare a intensificării procesului de introducere
în producție a rezultatelor cercetării științifice origi
nale, în perioada ce a trecut din actualul cincinal au
intrat în fabricație peste 3 700 produse noi, concomi
tent cu reproiectarea și modernizarea celor existente,
ponderea acestora ajungînd in 1989 la peste 75 la sută
in totalul producției-marfă. Modernizarea proceselor
de producție și perfecționarea permanentă a tehnolo
giilor de fabricație au avut, totodată, drept rezultat
reducerea cu 55 lei a cheltuielilor totale și cu 38,7 lei
a celor materiale la 1 000 lei producție-marfă, în com
parație cu nivelurile din cincinalul anterior, ceea ce
a permis creșterea producției cu 36 la sută dintr-o
tonă de metal, cu 24 la sută dintr-un MWh energie
electrică și cu 14 la sută dintr-o tonă de combustibil
convențional. Față de consumurile normate, s-au ob
ținut economii de peste 150 mii tone metal, 218 mii
tone combustibil convențional și 475 mii MWh ener
gie electrică.
Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general
— se subliniază in telegramă —, că. pe baza indicați
ilor date de dumneavoastră la vizitele de lucru din
Capitală, in sectoarele calde
au fost generalizate
soluțiile de mecanizare și automatizare, extinzindu-se,
totodată, turnarea in forme vidate, centrifugală și cu
modele ușor fuzibile,
precum și noi procedee de
tratament termic în atmosferă controlată, care permit
reducerea însemnată a consumului de oțeluri aiiate
și speciale ; in unitățile constructoare de mașini și
ale industriei electrotehnice au fost introduse teh
nologii neconventionale de prelucrare, montaj secven
țial și control, cu parametri de precizie și eficientă
la nivelul celor mai recente realizări pe plan mon
dial, iar in unitățile din chimie și din industria
ușoară a sporit substanțial gradul de valorificare
superioară și reciclare a materiilor prime, materiale
lor și energiei, concomitent cu îmbunătățirea parame
trilor tehnico-funcționali ai produselor.
(Continuare in pag. a V-a)
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Raport privind principalele concluzii ce se desprind din activitatea desfășurată de Consiliul
Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor în primele
1 luni ale anului 1989, rezultatele de producție și financiare obținute și măsurile ce trebuie
întreprinse de Consiliul Național, de ministere, organele județene de profil și unitățile agricole,
pe baza orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului,
președintele Republicii, pentru realizarea exemplară a sarcinilor din planul de stat pe anul 1989
și din programele speciale de dezvoltare ale agriculturii, industriei alimentare, silviculturii
și gospodăririi apelor
Plenara Consiliului Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor
are loc in preajma celei de-a 45-a
aniversări a glorioasei revoluții de
eliberare, socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, ce a deschis
o nouă eră in istoria multimilenară
a poporului român, in atmosfera de
vibrant patriotism, de puternică
emulație creatoare in care intregul
popor dezbate proiectul ProgramuluiDirectivă cu privire la dezvoltarea
economico-socială a României in cin
cinalul 1991—1995 și orientările de
perspectivă pină in anii 2000—2010
și Tezele Congresului al XIV-lea al
Partidului Comunist Român.
Consiliul Național, larg și repre
zentativ forum democratic al țără
nimii. al tuturor oamenilor muncii
din agricultură, din domeniile indus
triei alimentare, contractării și achi
ziționării produselor agricole, silvi
culturii și gospodăririi apelor, ex
primă, cu sentimente de cea mai
aleasă dragoste și mindrie patriotică,
împreună cu intregul nostru popor,
deplina adeziune față de Hotărirea
Plenarei C.C. al P.C.R. privind pro
punerea de realegere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al
XIV-lea Congres, in suprema funcție
de secretar general al Partidului
Comunist Român. Această reprezintă
un act cu deosebite semnificații po
litice. ce pune pregnant in lumină
simțămintele de profundă stimă și
recunoștință pe care comuniștii, toți
oamenii muncii din țara noastră le
poartă tovarășului Nicolae Ceaușescu,
Erou între eroii neamului, strălucit
! militant comunist și patriot inflăcă.rat, ilustru ginditor revoluționar, ge
nial făuritor al noului destin al
României și al celei mai luminoase
epoci din istoria patriei, personali
tate proeminentă a vieții interna
ționale.
Adoptînd această istorică hotărire,
primită de intregul partid și popor
cu intensă satisfacție și bucurie, cu .
unanimă și entuziastă aprobare, Plenara C.C. al P.C.R. a dat glas înaltei C
aprecieri față de eroica și îndelun- t
gata activitate revoluționară a tova- <£.
râsului Nicolae Ceaușescu. consa- :
erată,, de aproape șase decenii, bi
nelui . și fericirii națiunii române, .<
cauzei nobile a independenței, liber- .
tații și progresului patriei, edificării
socialismului și comunismului pe pămintul României, instaurării în lume
a unui climat de pace, înțelegere și
largă colaborare. în același timp,
aceasta constituie unanima recunoaș
tere a rolului determinant al secre
tarului generat al partidului în des
fășurarea vastului proces înnoitor,
revoluționar, pe care l-a cunoscut
societatea noastră după Congresul al
IX-lea al partidului, deschizător de
noi și ample orizonturi operei de
făurire a noii orinduiri. eveniment
care a inaugurat perioada celor mai
strălucite împliniri socialiste, denu
mită cu legitimă mindrie patriotică
și spre cinstirea ilustrului ei ctitor
„Epoca Nicolae Ceaușescu". Această
hotărire a dat. totodată, expresie în
crederii nestrămutate a întregului
popor că realegerea in fruntea parti
dului a tovarășului Nicolae Ceaușescu
reprezintă garanția edificării cu suc
ces a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, a înaintării ferme a
patriei spre piscurile luminoase ale
comunismului.
Plenara exprimă cele mai alese
«entimente de prețuire și respect față
de tovarășa Elena Ceaușescu. mili
tant de frunte al partidului și sta
tului. eminent om politic și savant
de renume mondial, pentru remar
cabila contribuție la stabilirea și în
făptuirea mărețelor obiective de.dez
voltare economico-socială a țării, la
afirmarea puternică și înflorirea
continuă a științei, învățămintului și
culturii românești, la progresul ge
neral al patriei noastre socialiste.
In continuare, in raport se spune :
Anul acesta s-au împlinit patru de
cenii de la istorica Plenară a Comi. tetului Central al partidului din
3—5 martie 1949, care a hotărit orga
nizarea sectorului de stat în agri
cultură și trecerea la cooperativizarea
agriculturii. Aceasta a constituit în
ceputul unei noi etape in infâptuirea revoluției agrare, un moment de
importanță covirșitoare pe calea dez
voltării socialiste a țării.
De asemenea, s-au împlinit 27 de
«ni de Ta Plenara Comitetului Cen
tral al partidului din aprilie 1962,
care a consfințit încheierea coopera
tivizării agriculturii, act revoluționar
de cea mai mare importanță pentru
avintul continuu al acestei ramuri a
economiei naționale, marcind victoria
socialismului in toate domeniile de
activitate.
Relevăm, cu satisfacție și recunoș
tință, că realizările fără precedent
in creșterea producțiilor agricole, in
.perioada de după Copgresul al
IX-lea și, îndeosebi, in anul 1989,
s-au obținut pe baza concepției stra
tegice a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
privind dezvoltarea și modernizarea
agriculturii, magistral sintetizată in
orientarea fundamentală a acestei
importante ramuri a economiei na
ționale spre înfăptuirea noii revo
luții agrare. Conceptul de nouă
revoluție agrară.
elaborat de to
varășul Nicolae Ceaușescu. in spiri
tul materialismului dialectic și isto
ric. pe temeiul cunoașterii profunde
a realităților din țara noastră, se
înscrie in viziunea originală, revolu
ționară, a conducătorului partidului
și statului cu privire la factorii hotăritori ai progresului societății
românești. Este un concept global
care vizează atit forțele de produc
ție, relațiile de producție și sociale,
cit și perfecționarea organizării și
conducerii agriculturii, revoluționarea întregului mod de gindire și
acțiune al celor ce lucrează în acest
domeniu. Potrivit concepției to
varășului Nicolae Ceaușescu. știința
reprezintă o importantă
forță de
producție și in agricultură. Acționind
in acest sens, cercetarea științifică

a creat soiuri și hibrizi de mare
productivitate și a elaborat tehno
logii intensive, care asigură obține
rea unor producții ce se situează
sau chiar depășesc realizările cele
mai bune pe plan mondial.
Rezultatele obținute atit pe an
samblul agriculturii, dar mai ales
de unitățile fruntașe, sînt rodul
aplicării neabătute a orientări
lor și indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind perfec
ționarea organizării agriculturii, a
autoconducerii și autogestiunii, afir
marea spiritului nou. revoluționar
al țărănimii, al tuturor oamenilor
muncii din agricultură, în calitatea
lor de proprietari, producători și
beneficiari.
în raport, făcîndu-se bilanțul ma
rilor realizări obținute in agricultu
ră. in acest an, se arată : Așa cum
sublinia secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în cuvintarea rostită la marea adu
nare populară din municipiul Con
stanța, „in intreaga țară, atit la griu
cit și la orz avem cele mai bune re
colte de pină acum — recolte care
demonstrează forța și capacitatea oa
menilor muncii din agricultură, a ță
rănimii cooperatiste, dar în același
timp și superioritatea proprietății
de stat și cooperatiste, care a creat
condițiile pentru a obține aceste re
colte care, cu numai 10—15 ani în
urmă, păreau irealizabile, lată ce
înseamnă socialismul. activitatea
unită a țărănimii, a oamenilor mun
cii din agricultură". Această apre
ciere a secretarului general al parti
dului constituie pentru toti cei ce
lucrează in agricultură un imbold de
a munci si obține rezultate tot mai
bune.
Pe baza analizei rezultatelor obți
nute la cerealele păioase, cit și lâ
celelalte culturi recoltate pină acum,
raportăm plenarei că, in acest an
aniversar, producțiile realizate se

Raportul prezintă, în continuare,
direcțiile in care se va acționa pen
tru buna desfășurare a lucrărilor
prevăzute în perioada ce urmea
ză. în acest sens, se arată că
pentru campania de toamnă, pe
baza indicațiilor
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, au fost elabora
te „Programul de măsuri cu privire
la pregătirea și desfășurarea cam
paniei de recoltare a culturilor de
toamnă și depozitarea producției". și
..Programul de însămințare a cerea
lelor păioase și executarea ogoare
lor de toamnă", care cuprind
măsurile pentru strîngerea, la timp
și fără pierderi, a recoltei, pentru
transportul, preluarea și depozitarea
corespunzătoare a acesteia. cit și
pentru insămințarea culturilor de
toamnă și primăvară în perioada
optimă, cu respectarea prevederilor
legale privind normele de 'fămință
și densitatea plantelor, pregătirea
ireproșabilă a patului germinativ. O
atenție deosebită se acordă insămințării tuturor suprafețelor stabili
te in planul pe anpi 1990. Aceste
măsuri au in vedere asigurarea
condițiilor necesare obținerii unor
producții cit mai mari la toate cul
turile, in concordanță cu obiectivele
noii revoluții agrare.
De asemenea, se prevede intensi
ficarea activității de contractare și
achiziționare de produse agricole
din gospodăriile populației, inclusiv
de la populația din zonele de deal
și de munte, in scopul creșterii aportului acesteia la fondul centrali
zat al statului.
în industria alimentară, unde au
fost obținute unele rezultate bune
in îndeplinirea sarcinilor de plan, se
impune să se acționeze pentru di
versificarea și innoirea producției,
perfecționarea organizării și moder
nizarea proceselor tehnologice, creș
terea calității nroduselor. sporirea
productivității muncii si realizarea
indicatorilor de eficientă economicofinanciară. în centrul preocupărilor
trebuie să se situeze, în continuare,
reducerea costurilor de producție, a
cheltuielilor materiale, prin urmă
rirea încadrării stricte in normati
în lumina obiectivelor și orientă
vele aprobate.
rilor strategice cuprinse in proiectul !.<
In silvicultură se acționează pen
Programului-Directivă și în Tezele
tru gospodărirea intensivă a fondu
celui de-al XIV-lea Congres al Harți- “ lui forestier și a pajiștilor montane,
dului Comunist Român, vor fi dez
in spiritul prevederilor din progra
bătute și stabilite căile și modalită
mul național stabilit in acest do
țile prin care agricultura, industria
meniu.
alimentară, silvicultura și gospodă
O atenție de prim ordin este acor
rirea apelor — sectoare deosebit de
dată utilizării judicioase a tuturor
importante ale economiei naționale
resurselor de apă, eliminării pierde
— pot să-și sporească aportul, in vi
rilor și risipei, exploatării și valori
itorul cincinal și in perspectivă, la
ficării lor conform normelor exis
creșterea nivelului de trai al poporu
tente. legislației in vigoare, folo
lui, la progresul general ai societății.
sirii și gospodăririi responsabile a
în raport se subliniază că pro
apei, ca parte integrantă a avuției
ducțiile mari obținute obligă să se
naționale, ca bun vital al întregului
muncească mai bine și să se treacă
popor, precum și protecției mediului
cu hotărire la lichidarea neajunsu
înconjurător.
rilor care mai există. în acest ca
în raport sint înfățișate perspecti
dru, este reliefată necesitatea ca
vele dezvoltării agriculturii, indus
Ministerul Agriculturii, organele atriei alimentare, silviculturii și gos
gricole județene, unitățile agricole,
podăririi apelor in anul 1990 și in
de stat și cooperatiste să acționeze
perioada următoare. Se apreciază că,
cu fermitate pentru înfăptuirea in
prin prevederile sale, planul pe
tegrală a prevederilor programelor
anul viitor asigură un ritm înalt de
privind creșterea fertilității solului,
sporire a producției în toate aceste
irigațiile, desecările, prevenirea și
ramuri și sectoare ale economiei na
combaterea eroziunii, a acidității și
ționale.
sărăturării pămintului, folosirea ju
Pornind de la realizările de în
dicioasă a îngrășămintelor, sporirea
semnătate istorică obținute in dez
suprafeței arabile, mai buna utili
voltarea agriculturii in anii socialis
zare a fondului funciar. O atenție
mului, îndeosebi după Congresul al
deosebită trebuie acordată, de ase
IX-lea al P.C.R., . de la rezultatele
menea, producerii și folosirii efi
înregistrate în actualul cincinal,
ciente a semințelor de calitate su
proiectul Programului-Directivă al
perioară, efectuării, la timp și de
Congresului al XIV-lea al partidului
calitate, a tuturor lucrărilor agri
stabilește dezvoltarea intensivă și
cole, respectării densității plantelor
modernizarea in continuare a agri
stabilite prin lege, obținerii unor
culturii, accelerarea creșterii pro
producții mari la toate culturile —
ducției, vegetale și animaliere, prin
la cereale, plante tehnice, legume și
mai buna folosire a întregii supra
fructe etc. — corespunzător dotării
fețe agricole și aolicarea largă a
și cerințelor noii revoluții agrare.
rezultatelor
cercetării
științifice,
în continuare, in raport se relevă
perfecționarea planificării, organiză
că in zootehnie, în 1989. sint rezul
rii și conducerii Întregii activități,
tate mai bune ca in anii trecuți, o
sporirea productivității și a eficienței
serie de unități au realizări deose
economice, ridicarea nivelului de
bite. Cu toate acestea, rezultatele nu
trai, creșterea calității vieții oame
se situează la nivelul posibilităților,
nilor muncii de la sate.
al prevederilor de plan, ca urmare
Dezvoltarea agriculturii in viito
a lipsurilor manifestate în organi
rul cincinal și in perspectivă se ca
zarea muncii, în furajarea, îngrijirea
racterizează — ca și economia na
și adăpostirea animalelor. Ținindu-se
țională, in ansamblul ei — prin ac
seama de. această situație, se im
centuarea factorilor intensivi, calita
pune să fie luate toate măsurile
tivi, condiție hotăritoare pentru spo
pentru îmbunătățirea radicală a
rirea contribuției acestei ramuri la
activității in acest domeniu, întări
trecerea țării noastre intr-un stadiu
rea ordinii, disciplinei și a spiritu
nou, superior de dezvoltare.
lui de răspundere, pentru asigu
în documentele programatice ale
rarea bazei furajere necesare, pen
Congresului al XIV-lea al partidului
tru creșterea efectivelor și produc
se prevăd dezvoltarea echilibrată,
țiilor animaliere, potrivit prevederi
armonioasă a forțelor de producție
lor programului special elaborat și
pe întreg cuprinsul țării. înfăptuirea
supus aprobării plenarei, astfel in
programelor de sistematizare teri
cit zootehnia, important sector al atorială, de organizare a orașelor și a
griculturii, să-și aducă o contribuție
comunelor, de modernizare a tutu
tot mai mare la buna aprovizionare
ror localităților. Prin realizarea aa populației și satisfacerea altor ne
cestor obiective se va schimba in
voi ale economiei naționale.
treaga înfățișare a țării, se vor aRaportul se referă la problemele
propia condițiile de muncă și viață
privind eficiența economică, subli
de la sate de cele de la oraș.
niind că un număr important de uni
în încheierea raportului este ex
tăți agricole de stat și cooperatiste
primat angajamentul tuturor oame
au încheiat activitatea pe 6 luni cu
nilor muncii din agricultură, din ce
rezultate favorabile și au înregistrat
lelalte domenii de a acționa pentru
beneficii. Totuși, situația economiînfăptuirea exemplară a obiectivelor
co-financiară a unor unități din ade dezvoltare multilaterală a patriei,
gricultură continuă să fie necores
pentru îndeplinirea importantelor
punzătoare, cu implicații in reali
sarcini stabilite pentru anul 1990 șț
zarea echilibrului financiar și in
in perspectivă, pentru întărirea con
asigurarea fondurilor necesare des
tinuă a proprietății de stat și coope
fășurării procesului de producție. Va
ratiste, temelia sigură a progresului
trebui să se acționeze cu toată ho
necontenit al agriculturii, al tuturor
tărirea, în spiritul măsurilor stabi
ramurilor economiei naționale, a
lite. pentru respectarea strictă a hocreșterii avuției țării, a bunăstării
tăririlor de partid și a legilor țării
întregului popor, fapt dovedit din
privind acordarea de credite și aplin de tot ce România a realizat,
vansuri bănești, pentru înlăturarea
intr-un timp atit de scurt, pe toate
stărilor de lucruri negative și îm
planurile vieții economice și sociale,
bunătățirea întregii activități, efec
in anii construcției socialiste, înde
tuarea unui control financiar per
osebi in luminoasa epocă inaugurată
de Congresul al IX-lea al partidu
manent. ferm și exigent. întărirea
ordinii și disciplinei în utilizarea
lui. Se dă glas hotăririi ferme de a
fondurilor materiale și bănești de
întimpina cu rezultate cit mai bune
care dispun unitățile cooperatiste,
in toate domeniile de activitate glo
rioasa aniversare de Ia 23 August și
pentru apărarea si dezvoltarea pro
prietății cooperatiste, a avutului ob
Congresul al XIV-lea al Partidului
ștesc, in vederea creșterii eficienței
Comunist Român, Congresul marilor
economice, astfel incit în agricultu
victorii socialiste, al muncii pline de
ră să nu mai existe nici o unitate
abnegație a întregului popor, al acare să lucreze cu pierderi și nici
devăratei suveranități și independen
un produs nerentabil.
ței depline a scumpei noastre patrii.

gerea recoltei intr-un timp mai scurt
comparativ eu anii precedenți.
Rezultatele obținute și experiența
unităților fruntașe, ce se cere gene
ralizată, demonstrează că in toate
județele pot fi realizate producții
mari, eficiente din punct de vedere
economic, dacă se aplică judicios
tehnologiile intensive, dacă se lu
crează organizat, cu înalt simț de
răspundere și disciplină. Preluarea,
depozitarea și păstrarea, in cele mai
bune condiții, a producțiilor agrico
le mari obținute in acest an — se
subliniază in raport — constituie o
sarcină de inaltă răspundere, o înda
torire patriotică.
Pornind de la rezultatele înregis
trate, de la sarcinile deosebite ce
revin .agriculturii in etapa actuală și
in perspectivă, plenara este chemată
să analizeze, in spiritul orientă
rilor și indicațiilor secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, rezultatele obți
nute. și să stabilească măsurile pen
tru înfăptuirea exemplară a planu
lui și a programelor speciale, astfel
incit să intimpinăm Congresul al
XIV-lea al P.C.R. cu cele mai mari
producții agricole din istoria țării,
cu îndeplinirea și depășirea tuturor
indicatorilor de plan.
Totodată, plenara urmează să adopte măsurile ce se impun în ve
derea îmbunătățirii permanente a
stilului și metodelor de lucru ale
consiliilor oamenilor muncii pentru
ca aceste organe de conducere co
lectivă să-și îndeplinească, in con
diții cît mai bune, atribuțiile cu care
sint învestite, să-și aducă intreaga
contribuție la clarificarea și soluțio
narea tuturor problemelor privind
realizarea prevederilor de plan, la
aplicarea consecventă a principiilor
autoconducerii și autogestiunii, intărirea și apărarea proprietății socia
liste, cerință vitală a dezvoltării pa
triei.

— TEXT PRESCURTAT —
situează la nivelul cerințelor noii re
voluții agrare. Producțiile medii la
hectar sînt de 8 184 kg la griu și 7 360
kg la orz, acestea fiind cele mai
mari din istoria agriculturii româ
nești.
La griul de toamnă. întreprinde
rile agricole de stat au raportat o
producție medie de 8 533 kg la hec
tar, iar cooperativele, agricole de
producție 8 113 kg la hectar ; toate
județele cultivatoare de griu au ra
portat producții de peste 8 000 kg la
hectar, județul Brăila
situindu-se
pe primul loc cu o producție medie
de 9 110 kg . la hectar. Cele mai mari
producții s-au realizat de către
C.A.P. Scornicești,. județul Olt. de
12 683 kg la hectar, urmată de C.A.P.
Ogoru și Avintul din comuna Pecica,
județul Arad, cu 12 182 kg la hectar
și, respectiv, 12 060 kg la hectar. Un
număr de 6 unități au înregistrat
producții medii de peste 11 000 kg la
hectar ; 26 unități au obținut, de asemenea, producții intre 10 000 și
11 000 kg la hectar, iar 345 unități
intre 8 000 și 9 000 kg la hectar.
La cultura orzului, Întreprinderile
agricole de stat au raportat o pro
ducție medie de 7 658 kg la hectar,
iar cooperativele agricole de pro
ducție 7 103 kg la hectar ; toate ju
dețele au raportat peste 7 000 kg la
hectar. Un număr de 532 unități au
obținut producții medii de peste
8 000 kg la hectar, din care 489 uni
tăți intre 8 000—9 000,kg la hectar, 37
unități între 9 000—10 000 Sg la^ hec
tar, iar șase unități au înregistrat
peste 10 000 kg la hectar. Din
tre acestea se remarcă coope
rativele agricole din Scornicești,
județul Olt, cu 11 128 kg la hectar,
Topolovățu Mare, județul Timiș, Cu
11 120 kg la hectar și Moțăței, ju
dețul Dolj, cu 11 052 kg la hectar.
La cultura mazării boabe, produc
ția medie raportată a fost de 4 284
kg la hectar ; la intreprinderile agricole de stat — 4 381 kg la hectar,
iar la cooperativele agricole de pro
ducție — 4 244 kg la hectar, în toate
județele înregistrindu-se peste 4 000
kg la hectar.
La cultura rapiței pentru ulei s-a
raportat o producție medie de 3 213
kg la hectar, din care 3 282 kg la hec
tar in intreprinderile agricole de stat
și de 3 100 kg la hectar in sectorul
cooperatist.
Producții bune s-au raportat și la
ovăz — 4 577 kg la hectar, la in ulei
— 2 649 kg la hectar, la in fuior —
7 172 kg la hectar și la fasole boabe
— 4 609 kg la hectar.
La legumele și fructele recoltate
pină în prezent, precum și la car
tofii timpurii și de vară s-au obți
nut producții superioare față de plan,
ceea ce a creat condiții pentru reali
zarea livrărilor la fondul de stat și
pentru o mai bună aprovizionare a
populației și a industriei prelucră
toare. Față de perioada corespunză
toare a anului precedent, s-a livrat
cu 68 la sută mai mult la legume de
eimp, cu 141 la sută la cartofii tim
purii și de vară și cu 80 la sută la
fructe.
Rezultatele obținute se datoresc
aplicării unor tehnologii noi. adap
tate mai bine la condițiile specifice
ale fiecărei zone și unități agricole,
introducerii pe scară largă a progre
sului tehnic, a celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii. S-au ex
tins in cultură soiuri de mare pro
ductivitate, mai rezistente la boli și
dăunători, iar amplasarea culturilor
s-a făcut prin respectarea mai rigu
roasă a asolamentelor. S-au aplicat
cu perseverență măsurile de creștere
a potențialului productiv al solului
și s-a acordat o atenție sporită lu
crărilor de pregătire a patului ger
minativ, semănatului în epoca opti
mă, folosirii unor semințe de calita
te, cu germinație bună. Campania
de recoltare din acest an a fost mai
bine organizată, realizindu-se strin-
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----- -i----------în conlfornai late cu Legea Con
siliului j Național al Agricultu
rii, plenara! a aprobat elibe
rarea tovarășului Florea Gruia
din Birortil Kxlecutiv al Consiliului
și alegerea'Jin Biroul Executiv a
tovarășilor Viorel Vizuireanu, mi
nistru sderetar de stat, șeful De
partamentului Agriculturii de Stat,
și Iulian Ploștinaru, președintele
Uniunii iraționale a Cooperativelor
Agricole Ids. Producție.
S-a trecut, apoi ia dezbaterea
in plen a problemelor înscrise pe
ordinea c|e zi. Au luat cuvintul to
varășii :
Alexandrina
Găinușe,
prim-secretar al Comitetului Jude
țean Ialomița al P.C.R., Mihai Pe
trescu. din eotorul Trustului S.M.A.,
județul lluzău. Aurica Borcan,
președintei e Cooperativei Agricole
de Producție Valea Mare, județul
Olt, Maced on Hanganu, director
cu producția animală la Di
recția Ghnerală
a Agricultu
rii. județn 1 Bistrița-Năsăud. Ion
Burtea, directorul Trustului Inu
lui. Cinepțit și Bumbacului. Cor
nelia Cioiîoneanu. organizator de
partid,
iț reședințele
Consiliului
Unic Agijoindusitrial de Stat, șl
Cooperatist Drateănești. județul
Prahova, Mihai Filat, inspectorșef Ia In! pectoralul Silvic Jude
țean Tulcîa, Ștefan Rădruică, di
rector al 1 nstitutuăui de Cercetări
pentru Lej lumiculttiră și Floricultură Vidra, sectorul agricol Ilfov,
loan Wâglier, președintele Coope
rativei Agj-icole de Producție Apoldul de Sus, județul Sibiu, Lu
cian Buzdugan, secretar cu proble
me. de agricultură1. al Comitetului
Județean Neamț al P.C.R.. Aure
lian Gubalndru, vicepreședinte al
Băncii peptru Agricultură și In
dustria Alimentară, Eugen Valeria
Pop, director al Direcției Apelor
Argeș-Vecl ea. Anton Pop, direc
tor general al Direcției Agricole a
județului
Maramureș,
Andrei
Sorcoiu, drim-secretar
i
al Comitetului Tu.îq'ețean
__
Bilhor al P.C.R.,
Vasile Zelca,
director al întreprin
sica, dit
derii Agricole de Stat Mihail Kogălniceanil,
județul
Constanța.
Emil Silvjiș. director tal Stațiunii
de Cercetare și Producție pentru
Creșterea I Bovinelor, .județul Mu
reș. Florin Cenciu, director al
Trustului i S.M.A. — jutfețul Giur
giu. Paula. Prioteasa, ministrul in
dustriei j| alimentare, ■ Ecaterina
Oprean. j: reședințe al Utniunii Județene a Cooperativelor Agricole
de Produccție Arad. Toma Cardoș,
director .: 1 între prinderii de Industrializ re a Sfeclei de Zahăr
Bod, județul Brașov,
Neculai
Manta, iadjuncl al
... ministrului
agriculturi i. Vasilica Popessu, pre
ședintele ; Cooperativei Agricole de
județul Brăila,
Producție Cazasu,
~
Tudor Dragu,
i
director al întveprinderii de Contractare,
<
AchiziV amare
și Păstra re a Produselor Agțri.cole,
județul Taieormau Samuilă San
dor. preș edintele
i..........................
•
Cooperativii- Agricole <ie Producție Porumlienii
Mari, județul Harghita, Victor
Gogenel, ’ organizator de . paitid,
președinți , al Consiliului IVnic
'Bal de
Agroindustrial
de. Stat și CoopiV'âCooptV'i
tist Obir •i.a de Cimp, județul ?Vehedimți, j Dorin Andronache, pi eședințele Cooperativei Agricole țle
județul Bota Producție Stăuceni.
_____ ._____________
șani. Cclnstamtin Cib. director al
Trustului I.A.S.
~ Călărași, Dumitrii
Antonesc u,
i director general al Di ■
recției A gricole a județului Galați»
în curbul după-amiezei, lucrărilci
plenarei iau avut loc in secțiuni pei i
domenii «de activitate: cereale și ■
------------- 1------------------------------------ -

plante tehnice ; horticultura ; zoo
tehnie ; intreprinderile agricole de
stat ; mecanizarea agriculturii ;
industria alimentară ; contractarea,
achiziționarea și preluarea produ
selor agricole ; fondul funciar și
irigații ; gospodărirea apelor ;. sil
vicultură. A avut loc, de aseme
nea. ședința Comisiei centrale a
producătorilor agricoli din zonele
de. deal și munte.
Participanții la dezbaterile în
plen și in secțiuni au exprimat
sentimentele de nețărmurită dra
goste $i inaltă stimă față de con
ducătorul partidului și statului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru contribuția determinantă la
elaborarea și fundamentarea stra
tegiei construcției socialiste in
România, la progresul general al
economiei naționale, al întregii
țări, dezvoltarea intensivă și mo
dernizarea agriculturii, stabilirea
șl înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții agrare, la înflorirea conti
nuă a satului românesc, a tuturor
localităților și județelor patriei, la
creșterea permanentă a bunăstării
și gradului de civilizație ale po
porului nostru.
în numele tuturor celor ce mun
cesc in agricultură, industria ali
mentară, silvicultură și gospodă
rirea apelor, a fost reafirmată
adeziunea
fierbinte la
Hotă
rirea Plenarei C.C. al P.C.R.
de a propune realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, la Congre
sul al XIV-lea, in suprema func
ție de secretar general al Parti
dului Comunist Român, garanția
edificării cu succes a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, a
Înaintării neabătute a patriei spre
culmile luminoase ale comunismu
lui.
în același timp, s-a dat expresie
prețuirii deosebite față de tovarășa
Elena Ceaușescu pentru aportul
de mare însemnătate la înfăptuirea
politicii partidului și statului, la
promovarea susținută in agricul
tură, in toate domeniile de activi
tate a celor mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii, la puternica afirmare a învățămintului și culturii
româneați.
Cei care au luat cuvintul și-au
manifestat, aprobarea deplină față
de documentele programatice ce
vor fi sunuse dezbaterii Congresu
lui al XIV-lea al partidului, care
desch’d noi și cutezătoare orizon
turi dezvoltării socialiste, multila
terale a patriei.
în cadrul lucrărilor in plen si pe
secțiuni au fost examinate, cu
exigență și răspundere, activitatea
depusă și rezultatele obținute in
perioada care a trecut din acest
an, cind, datorită muncii harnice a
țărănimii cooperatiste, a tuturor
lucrătorilor și specialiștilor din agricultură, executării la timp și de
calitate a lucrărilor agricole, apli
cării unor tehnologii avansate, au
fost obținute cele mai mari pro
ducții la griu și orz, precum și la
alte culturi.
Raportind despre succesele înre
gistrate, vorbitorii au subliniat că
toate acestea ilustrează, cu puterea
faptelor, justețea politicii agrare a
partidului, superioritatea proprie
tății socialiste, de stat șl coopera
tiste, singura formă de proprietate
ce asigură punerea deplină in va
loare a capacității de muncă și
creație a lucrătorilor ogoarelor, a
înaltului potențial, tehnic și ma
terial, de care dispune agricultura.
Participanții la dezbateri au re
levat, cu satisfacție și recunoștin
ță, sprijinul permanent acordat de
conducerea partidului și statului,
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

personal, oamenilor muncii din
agricultură, in vederea realizării
unor producții constant ridicate,
din ce in ce mai mari în toate
sectoarele de activitate, grija sta
tornică manifestată față de îmbu
nătățirea continuă a condițiilor de
muncă și de viață ale țărănimii,
ale tuturor lucrătorilor ogoarelor.
A fost evidențiată semnificația
măsurilor adoptate, la propunerea .
secretarului general ăl partidului,
privind anularea creditelor unor
cooperative agricole de producție
și asociații intercooperatiste, pre
cum și majorarea retribuției în
natură a cooperatorilor.
în cuvintul lor, vorbitorii s-au
referit., pe larg, la activitatea ce
se desfășoară, in această perioadă,
cind toate forțele umane și mij
loacele mecanice sint mobilizate
la st.ringerea și depozitarea, fără
pierderi, a recoltei, la celelalte cul
turi de vară, eliberarea terenului
și Întreținerea culturilor duble,
pregătirea corespunzătoare a cam
paniei agricole de toamnă. S-au
reliefat, de asemenea, acțiunile în
treprinse In zootehnie, in scopul
creșterii efectivelor și a produc
țiilor animaliere, al asigurării tu
turor cantităților de furaje pre
văzute.
Totodată, au fost înfățișate preo
cupările colectivelor de oameni ai
muncii din domeniile industriei
alimentare, silviculturii și gospo
dăririi apelor pentru ridicarea în
tregii activități la un nivel supe
rior de calitate și eficiență, înde
plinirea exemplară a prevederilor
de plan.
Aurecitodu-se că sistemul demo
crației noastre muncitorești-revoluționare asigură participarea oa
menilor muncii Ia stabilirea șl adoptarea deciziilor care privesc
unitățile in care iși desfășoară ac
tivitatea, ' dezvoltarea generală a
economiei naționale,
înflorirea
continuă a tării și creșterea calită
ții vieții întregii națiuni, s-a sub
liniat necesitatea perfecționării
continue a. stilului și metodelor de
lucru ale Consiliului Național, ale
tuturor organelor de conducere
colectivă din ramurile șl domeniile
ce intră în componenta să. astfel
incit acestea să-și Îndeplinească,
in condiții cit mai bune, răspun
derile încredințate, să-și aducă în
treaga contribuție la realizarea
nivelurilor de producție prevăzute,
la aplicarea consecventă a princi
piilor autoconducerii și autogestiu
nii, Ia întărirea șl apărarea pro
prietății socialiste, cerință vitală a
dezvoltării patriei, la ridicarea
neîntreruptă a nivelului de trai al
națiunii noastre.
A fost exprimat angajamentul
feim al milioanelor de oameni ai
muncii din toate aceste importan
te ramuri și sectoare ale econo
miei naționale de a acționa, cu dă
ruire și pricepere, pentru obținerea
unor producții vegetale și animalie
re tot mai mari, la nivelul obiective
lor noii revoluții agrare, realizarea
in întregime a fondului centralizat
și de autoaprovlzionare, pentru
utilizarea cit mai judicioasă a pa
trimoniului forestier și a apelor —
însemnate bogății ale țării — pen
tru infăptuirea exemplară a pla■ nulul pe acest an și pe intregul
cincinal, intimplnind cu noi și re
marcabile succese cele două eve
nimente de seamă din viața parti
dului și a țării — a 45-a aniversa
re a victoriei revoluției de elibe
rare socială șt națională, antifas
cistă și antiimperialisită și Con
gresul al XIV-lea a.1 Partidului
Comunist Român.
Lucrările plenarei continuă.

AGRICULTURA SOCIALISTĂ
- pe noi trepte ale dezvoltării intensive, ale înfăptuirii
obiectivelor noii revoluții agrare
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profunde transformări de ordin so
cial in annditiile de muncă și de
viață aid țărănimii, ale tuturor lo
cuitorilor de la sate. Beneficiind
de un Substanțial ajutor tehnicomaterial l și financiar din partea
statului. | proprietatea socialistă in
agricultuțrâ s-a dezvoltat și perfec
ționat cofntinuu in ultimele patru
decenii. în acest sens, o impor
tanță deosebită are si măsura adoptată ijn cursul acestui an. pri
vind anularea și reeșalonarea unor
datorii ajle cooperativelor agricole
de producție și ale asociațiilor eco
nomice intercooperatiste. Fapt evident pentru oricine, fenome
nul cel mai important petre
cut in ultimii ani de zile în via
ța agriculturii este acela că s-au
obținui producții mari la nivelul
obiectivelor noii revoluții agrare
nu inti-un număr restrins de uni
tăți agjricole, ci intr-un număr din
ce in ce mai mare, iar in acest
ah. prârtic in toate județele țării.
Toate acestea, care, așa cum sub
linia secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
recent^ Plenară a C.C. al P.C.R.,
demonjlrează că există toate con
dițiile ca in acest an să se ob
țină cda mai bună producție agri
colă d«j pină acum, se constituie in
argumentul cel mai convingător
pentru posibilitățile mari de care
dispune agricultura noastră socia
listă dl: a realiza producții constant
mari iin toate sectoarele.
Este cit se poate de evident că
pentru: realizarea producției de ce
reale și Creșterea producției la
plantele tehnico. în legumicultura,
viticultură și pomicultură la nive
lul prtevăzut, pe lingă generaliza
rea experienței bune dobindite in
aceste! domenii, un rol decisiv îl
are materializarea întocmai a mă
surilor stabilite in Programul-Directivji. Mai presus de toate este

BOTOȘANI : Economii
de imateriale și energie
în Unități industriale din jude
țul Botoșani se desfășoară la un
nivel i susținut acțiunea de moder
nizare a producției, de încadrare
a intj-egii activități pe coordona
tele rinei cit mai înalte eficiente
econclmice. Aceste preocupări și
efortu ri ale colectivelor muncito
rești se reflectă și in obținerea
unor importante economii de ma
terii prime și materiale, de com
bustibil și energie electrică.
Pe
ansamblul economiei județului, au
fost economisite, în perioada par
cursă. din acest an, 152 tone me

de notat in acest sens continuarea
cli fermitate, a acțiunilor menite să
ațigure conservarea și ridicarea po
tențialului productiv al întregului
fond funciar. Astfel, suprafața iri
gată se va mări in anul 1995 Ia 6
milioane hectare. în timp ce supra
fețele pe care s-au efectuat lucrări
de prevenire și combatere a ero
ziunii solului și excesului de umidita.le vor ajunge la 3,7 milioane
hect îre. Totodată, este accentuată
necesitatea aplicării cu consecven
tă a lucrărilor pentru creșterea
fertilității solului și utilizarea pe
scară lot mai largă a proceselor
moderne. îndeosebi biologice și agrotehi Uce, de combatere a bolilor
și dăunătorilor, in scopul creșterii
calității produselor.
Sarcini deosebit de complexe sint
prevăzut ț pentru dezvoltarea pu
ternică a zootehniei, sector ce dis
pune de mari posibilități pentru
sporirea
producției
animaliere.
Realizareuț efectivelor de animale,
care la slTrșitul cincinalului viitor
trebuie să ajungă la 11,5 milioane
de bovine. 15,6 milioane de por
cine, 35 milioane de ovine și ca
prine și 97 milioane de păsări ouătoare. impuție intensificarea acțiu
nilor pentru creșterea indicelui de
natalitate Și. îmbunătățirea stării
sanitar-veterijnare a efectivelor,
toate acestea'jn strinsă corelare cu
aplicarea infiregului complex de
măsuri pentru valorificarea supe
rioară a pășunilor și finețelor na
turale. asigurarea unor cantități
sporite de nutrețuri de bună cali
tate și utilizarea mai rațională a
întregii baze futrajere.
Ca factor primordial al progre
sului economic gi social, știința
este situată în centrul procesului
de înfăptuire a nbii revoluții agra
re. ei revenindu-v un rol determi
nant in acțiunea de intensificare
și modernizare a agriculturii prin
accelerarea introd ucerii progresu
lui tehnic și tehnologic in produc

ția agricolă. Este tocmai ceea ce se
reliefează cu pregnantă in Programul-Directivă. pentru infăptuirea
obiectivelor de dezvoltare a agri
culturii in cel de-al 9-lea cincinal
și in perspectivă., cercetării agri
cole revenindu-i sarcini complexe
în direcția elaborării de soluții noi.
eficiente, pentru Ridicarea fertili
tății fondului funciar, creării de
soiuri și hibrizi de plante cu pro
ducții mari și rezislență superioa
ră. de rase de animale de inaltă
productivitate, promovării de teh
nologii superioare pd.ntru lucrările
agricole și furajarea animalelor și,
nu in ultimul rind. in\ direcția sta
bilirii de soluții pentru creșterea eficienței economice in j toate unită
țile agricole. Toate acestea eviden
țiază cerința ca știința agricolă, ca
o . componentă de bază, a forțelor
de producție, să se implice mai
activ și eficient in soluționarea
tuturor aspectelor pe carp le ridică
infăptuirea obiectivelor din noua
etapă de dezvoltare intensivă a
agriculturii
noastre
socialiste.
Strîns legat de introducertea larga
a progresului tehnic în agricultură,
de aplicarea celor mai noi metode
de cultivare a pămintului și de
creștere a animalelor. în Programul-Directivă sint stabilite distinct
direcțiile de acțiune pentru perfec
ționarea continuă a cunoștințelor
profesionale ale tuturor categori
ilor de oameni ai muncii, inclusiv
a cadrelor tehnice și de conducere.
Atenția deosebită pe care o acordă
conducerea partidului si statrtlui
asigurării acestei ramuri cu cadre
de specialiști, ridicării nivelului de
calificare al țărănimii, al tuturor
lucrătorilor din agricultură, for
mării omului nou. cu inaltă pre
gătire profesională și conștiință re-'
voluționară. reprezintă garanția
materializării tuturor programelor
de dezvoltare a agriculturii, a în
făptuirii neabătute a obiectivelor
noii revoluții agrare.

tal. 2 309 MWh enerteie electrică,
3 240 tone combustibil convențional,
precum și alte cantități de mate
riale și materii prime.
S-au evidențiat in această ac
țiune colectivele de rduncă de la
întreprinderile de util.uje și piese
de schimb, mecanică,
„Integrata
de In" din Botoșani și întreprinde
rile de mașini-unelte ghele pentru
deformare plastică și da sticlărie
și porțelan din Dorofioi etc.
(Eugen Hrușcă).

cordarea la sistemul energetic na
țional a hidrocentralei Voila, har
nicii lucrători din cadrul Antrepri
zei de Construcții Hidroenergetice
Olt-Superior întâmpină a 45-a ani
versare a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă cu noi și exemplare
fapte de muncă. Intre acestea se
numără și devierea apelor Oltului
prin barajul deversor la viitoarea
hidrocentrală Viștea. Realizindu-se
mai devreme față de prevederi,
această importantă operație va per
mite executarea lucrărilor în zona
de acumulare, definitivarea diguri
lor și finisarea chiuvetei lacului.
(Ion Stanciu).

VILCEA : Oltul »
din nou pe o altă albie
După ce, cu o lună în urmă, au
raportat terminarea lucrărilor și ra
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înalta productivitate

UN ANGAJAMENT CARE VA FI ONORAT
La întreprinderea Minieră din
Baia de Arieș există in aceste zile
o puternică mobilizare a forțelor
pentru îndeplinirea și depășirea
planului, pentru extragerea din sub
teran a unor cantități sporite de
minereu. La fiecare loc de muncă
din cele trei exploatări ale intreprinderii, la Baia de Arieș, Roșia
Montană și Zlatna. au fost stabilite
măsuri care să asigure realizarea
integrală a planului pe 8 luni pină
la 23 August și pe întregul an pină
la Congresul al XIV-Iea al parti
dului.
— Minerii noștri s-au angajat să
realizeze planul pe 8 luni în ziua
de 16 august, deci cu un avans de
15 zile — ne precizează ing. loan
Anca, directorul întreprinderii, Pină
la sfirșitul lunii august vom realiza
suplimentar o producție-marfă in
valoare de 17,8 milioane lei. Acest
angajament are ca suport și rezul
tatele de pină acum. Pentru că,
iată, pe 7 luni, se consemnează o
depășire a planului
la producțiamarfă de 15.8 milioane lei, iar la
producția fizică de 2 100 tone mi
nereu. Totodată, planul pe 3 ani și
7 luni din aclualul cincinal a fost
îndeplinit cu un avans de 43'de zile.
Întrecerea tradițională minereas
că „Diamant de Arieș" mobilizează
in aceste zile toate forțele și com
partimentele din intreprindere. Pe
primul loc se află in prezent... două
echipe, cele conduse de Ilie Codrea
și Titu Petruța. Deci o întrecere
foarte strinsă.
— Sîntem hotăriți să ciștigăm tro

feul — ne spune in numele ortaci
lor săi minerul Titu Petruța. Nu
există zi in care echipa pe care o
conduc să nu depășească planul. Nu
mai in luna august, pină la marea
noastră sărbătoare națională, echipa
va depăși planul cu 300 tone de mi
nereu. Munca minerului s-a schim
bat. Nu mai seamănă cu cea a băieșilor de altădată. Ne susține efor
turile mecanizarea, iar muntele de
vine astfel mai darnic.
Intr-adevăr,
mecanizarea lucră
rilor in minerit este hotăritoare
pentru această activitate. De aceea,
extinderea mecanizării constituie
un obiectiv important al programu
lui de modernizare. în acest an, in
execuția operației de perforare, in
lucrările miniere de înaintare și
din abataje a crescut gradul de me
canizare prin utilizarea cărucioarelor de perforat. Noi cărucioare de
perforat care elimină efortul fizic
au lost introduse la minele Zlatna
și Baia de Arieș. S-a asigurat
astfel o însemnată creștere a pro
ductivității muncii și o reducere a
cheltuielilor materiale. Tot pentru
mecanizarea iucrărilor in subteran
și creșterea productivității muncii
in abatajele minei Baia de Arieș, in
cadrul metodei de exploatare in
subetaje. au fost introduse trei ma
șini de încărcat și transportat, iar
la mina Zlatna s-a generalizat utili
zarea mașinilor de încărcat cu siloz.
La mina Roșia Montană, in cariera
„Cetate11, unde exploatarea mine
reurilor se efectuează la suprafață,
a intrat in front un
excavator

electric de 3,2 metri cubi și două
foreze cu diametrul de 250 mm.
— Datoria noastră este să utili
zăm cit mai bine aceste mijloace și
să scoatem din adincuri cit mai
multe minereuri — ne spune mai
strul miner Gheorghe Raț. Sintem
in întrecere cu planul, dar și cu noi
înșine. O întrecere pe care o vom
cîștiga, raportînd înainte de 23 Au
gust îndeplinirea planului pe 8 luni.
Pentru noi, minerii, acestea sint zile
fierbinți, zile de izbîndă și de da
torie patriotică pentru țară.
Avintul muncii minerilor din
adincuri este preluat și de cei care
lucrează la suprafață, la uzinele de
preparare. Prin acțiuni de moder
nizare la uzina de preparare din
Zlatna a fost mărită capacitatea de
flotare prin înlocuirea celulelor de
un metru cub cu celule de 2.8 me
tri cubi. Se obține astfel o creștere
cu 15 la sută a randamentului de
extracție. La uzina de preparare
din Roșia Montană a fost montată o
nouă linie de măcinare, cu o capa
citate de 250 tone pe zi. prin care
a inceput valorificarea metalelor
din iazurile de decantare.
— Și la Uzina de Preparare din
Baia de Arieș am luat, măsuri pen
tru folosirea la parametrii superiori
a capacităților de preparare, prin
valorificarea reziduurilor din iazul
de decantare — ne spune maistru)
Gheorghe Ancăș. Urmărim zilnic să
intensificăm
procesele de flotare,
să aplicăm riguros rețetele de fabri
cație, astfel incit cantitățile supli
mentare de minereuri livrate din a-

la temelia unor însemnate

bataje să fie transformate in cantități
suplimentare de metale neferoase.
In minele de la Baia de Arieș,
Roșia Montană și Zlatna cuvintui
de ordine este depășirea zilnică a
planului. Frumusețea acestui efort
strălucește insă parcă și mai mult
in lumina întrajutorării muncito
rești. Un exemplu semnificativ in
acest sens este mina Zlatna, unde
in această perioadă se manifestă un
deficit de efectiv. Colectivele celor
lalte mine au venit în ajutor prin
trimiterea unor formații de lucru,
precum și a unor cadre tehnice.
Fruntașii se ajută între ei, uniți în
acțiune de același obiectiv : onora
rea angajamentului de a îndeplini
planul pe 8 luni la data de 16
august.
— Cu siguranță, acest angajament
va fi îndeplinit — ne spune econo
mistul Precup Corț, șeful biroului
plan. Colectivul întreprinderii Mi
niere Baia de Aries este hotărit să
asigure economiei naționale canti
tăți sporite de minereuri cu chel
tuieli reduse. Acesta este, de ase
menea, un alt obiectiv al întrecerii.
Pină in prezent, in acest an, chel
tuielile de producție au fost reduse
față de plan cu 12,6 milioane Iei.
Așadar, colectivul întreprinderii
Miniere din Baia de Arieș demon
strează prin fapte, în aceste zile, că
a găsit „filonul11 autodepășirii, al
succeselor. Rezultatele lor cotidiene
dovedesc convingător că se poate
munci mai eficient și mai bine.
(Ștefan Dinică, corespondentul „Scin
teii11).

sporuri de producție
Programul-Directivă al Congresului al XIV-Iea al
Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea
economico-socială a României in cincinalul 1991—1995
și orientările de perspectivă pină in anii 2000—2010
consacră o atenție deosebită creșterii mai accentuate
a productivității muncii. In acest sens se subliniază
ideea că „un obiectiv prioritar este creșterea susținută
a productivității muncii in industrie, agricultură, con
strucții, transporturi și celelalte ramuri ale economiei.
Pe seania ridicării productivității muncii sociale ur
mează să se realizeze circa 90 la sută din sporul ve
nitului național pe întregul cincinal.11
Acuitatea acestei probleme cardinale a dezvoltării pe
cale intensivă a economiei românești in perioada ac
tualului cincinal, cit și in anii viitorului cincinal, a
fost, puternic evidențiată de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu in cuvintarea rostită la recenta
plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii,
unde a precizat că „cu cit vom ridica mai mult pro
ductivitatea muncii, cu cit vom cheltui mai puțină
muncă, mai puțin timp pentru realizarea unor pro
duse, cu atit va crește mai mult bogăția intregii țări,
cu atit mai repede se vor crea condițiile necesare
pentru dezvoltarea generală a patriei noastre, pentru
ridicarea nivelului de trai al intregii națiuni. Pro
ductivitatea muncii a fost, este și va rămine un factor
revoluționar și trebuie să acționăm întotdeauna penru creșterea continuă a acesteia.“
Analizînd din acest punct de vedere activitatea des
fășurată, se poate spune că anii care au trecut din
actualul cincinal reprezintă pentru economia județului
Constanța o perioadă de substanțiale progrese. Deose
bit de relevantă este in acest sens evoluția . productivi
tății muncii. Numai in ultimii trei ani, 1986—1988, pro-

Produse mai multe, de calitate superioară
De curind. colectivul de oameni
ai muncii de la întreprinderea de
Produse Cărbunoase Slatina a ra
portat îndeplinirea planului pe 7
luni cu 10 zile mai devreme, asigu
rând, in felul acesta, condiții pentru
a livra economiei naționale impor
tante produse peste prevederi. Mai
mult, planul la producția-marfă a
fost depășit cu 99.6 milioane lei, în
condițiile îndeplinirii și depășirii
celorlalți indicatori economici și de
eficiență.
Dar iată modul in care s-a acțio
nat și se acționează in continuare
pentru îndeplinirea in cele mai
bune condiții a sarcinilor ce revin
acestui colectiv — recent distins,
pentru a doua oară, cu inaltul titlu
de „Erou al Muncii Socialiste11.
— Consiliul oamenilor muncii, sub
conducerea organizației de partid, toți
lucrătorii unității noastre, puternic
însuflețiți de îndemnurile tovarășului
Nicolae Ceaușescu; secretarul gene'r
ral al partidului, s-au preocupat
permanent de îmbunătățirea, calită
ții produselor, ceea ce a avut; ca
una dintre cele mai ilustrative ur
mări. creșterea ponderii electrozilor
cu caracteristici îmbunătățite la 85

la sută, cu mult superioară celei. în
registrate anul trecut. — ne spune
Mihai Bangiu, șeful biroului plandezvoltare. Totodată, am acționat și
pentru asimilarea de produse noi.
cum sint electrozii de zidare, pro
duse de înaltă tehnicitate, cu mare
căutare in industria siderurgică.
în același cadru .se înscriu și ac
țiunile de perfecționare a organi
zării și modernizare a proceselor de
fabricație. Astfel, de curind au fost
puse in funcțiune primele cuptoare
de grafitare modernizate in hala de
grafitare nr. 2 și s-a extins utili
zarea calculatoarelor de proces in
fazele de preparare-dozare și ames
tec din sec*iile de producție nr. 1
și 2. De altfel, in general sistemul
informațional a fost perfecționat ca
urmare a extinderii tehnicii de cal
cul in întreaga activitate din între
prindere.
In felul acesta, harnicul și ini
mosul colectiv ăl. unî'tMii slatindrie
a putut înfăptui -i depăși preve
derile .de .plan pe 7 luni, furnizîndbeneficiarilor însemnate cantități de
cocs-petrol și antracit, mase și paste
carbonice, electrozi siderurgici și ni-

pluri din grafit. Rezervele existente
pentru creșterea producției nu sint
insă nici pe departe epuizate. După
cum ne-au precizat Romică Zaharia. șeful atelierului de calcinare,
maiștrii Vasile Birluț și Tudor
Burcă, de la secția de producție
nr. 1 și, respectiv, prelucrare elec
trozi, subinginerul Iulian Olteanu,
de la secția de producție nr. 2, in
aceste zile se caută noi soluții pen
tru creșterea productivității mun
cii și. în final, pentru îndeplinirea
angajamentelor asumate în între
cerea socialistă. Un exemplu sem
nificativ in acest sens este punerea
în funcțiune a instalației de fabri
care a blocurilor carbonice superdense pentru furnalele de mare ca
pacitate, care va asigura atit diver
sificarea producției, cit și reducerea
importurilor la aceste sortimente,
realizarea celui de-al cincilea cup
tor de coacere continuă cu 1 capace,
iar. pe de altă parte, modernizarea
operftțiilor de încărcare" și descăr
care^ la aceste tipuri de cuploare și
raționalizarea transportului ‘ intern
în toate fazele de fabricație, prin
introducerea unui sistem electric,

eliminindit-se
astfel
transportul
auto, greoi și costisitor.
Am prezentat, desigur, doar o par
te din preocupările colectivului din
unitate. La fel de importante sint
însă și măsurile luate pentru întă
rirea disciplinei muncii și tehnolo
gice. acțiunile politico-educative intreprinse pentru creșterea responsa
bilității oamenilor muncii. Toate
acestea stau la baza afirmației cu
care ne-a întimpinat de la bun
început tovarășul Petre Botoran.
prim-vicepreședinte al consiliului
oamenilor muncii : „Sîntem pregă
tiți din toate punctele de vedere să
întimpinăm marile evenimente po
litice din acest an cu importante
fapte de muncă, îndeplinind planul
pe 8 luni înainte de 23 August și
pe întregul an pînă la marele fo
rum al comuniștilor. Fiecare dintre
noi știe ce are de făcut și acțio
nează cu toată hotărîrea și iscusin
ța, cu deplină dăruire, in condițiile
unei cit mai bune organizări a mun
cii, a introducerii progresului teh
nic și continuei modernizări a pro
ducției11. (Mihai Grigoroșcuță, cores
pondentul „Scinteii11).

ACTIVITATE INTENSA PENTRU EFECTUAREA
EXEMPLARĂ A LUCRĂRILOR AGRICOLE
în „Scinteia11 nr. 14496 din 29 mar
tie a.c. am relatat, in paginile zia
rului. despre principalele acțiuni și
inițiative întreprinse și finalizate, in
județul Mehedinți, pentru buna func
ționare in acest an a sistemelor de
irigație. Din constatările făcute in
teren s-a reținut concluzia că s-a
acționat cu mai multă răspundere
pentru înfăptuirea punct cu punct a
programului stabilit de către comi
tetul județean de partid, că au fost,
înlăturate deficientele apărute in ac
tivitatea din anul trecut.
Rezerva de apă existentă in sol in
această perioadă — apreciază spe
cialiștii. avind in vedere nivelul pro
ducțiilor ce urmează a fi realizate —
este "insuficientă pentru a asigura, pe
toate suprafețele, dezvoltarea uni
formă și viguroasă a culturilor. în
zona la care ne referim, mai ales
pe terenurile cu textură nisipoasă.
Cum este organizată activitatea in
cimp ? Cit de repede ajunge apa atit
de > necesară la rădăcina plantelor ?
Pentru a găsi adevăratul răspuns la,
aceste întrebări, pe parcursul unei
zile ne-am aflat in sistemul de iri
gații Jiana. care deservește unitățile
de pe raza a două consilii unice —
Gogoșu si Devesel.
Un model de organizare, care me
rită cunoscut si generalizat. împre
ună cu inginerul Traian Mihăescu,
șeful sistemului, parcurgem mai întii
o porțiune din perimetrul de activi
tate. Urmărim cum funcționează sta
fiile de pompare, dacă pe canalele
magistrale se menține un debit con
stant. dacă apar sau nu infiltrații și
pierderi de apă. La stațiile de pom
pare din zonele unde se irigă intens
pe parcursul unei săptămini n-au
apărut întreruperi. Aprecierea este
aceasta : reparațiile și reviziile, re
glajele s-au făcut de calitate și in
raport cu normele tehnice prevăzute
pentru regimul de funcționare la în
treaga capacitate. I’e canalele magis
trale de aductiune — noi am parcurs
cîtiva kilometri — încă din toamnă
s-au depistat zonele tie infiltrare a
apei, s-au executat lucrări ‘de . com
pletare cu dale și folie de polietilenă.
Au fost verificate metru cu metru
traseele canalelor secundare, in di
ferite ’ zone au fost reconsolidate.
decolmatate. Nu se. constată infiltra
ții si pierderi de apă. S-a muncit
bine. înainte de a se ajunge într-o
unitate agricolă, șeful sistemului ne
propune să cunoaștem q inițiativă,
în ce constă ? Șefyl sisfemului de
irigații. împreună cu 16 oameni din
unitate, se ocupă direct de aplicarea
irigațiilor pe o solă de" 100 hectare
cu porumb in cadrul Cooperativei
Agricole de Producție Cioroboreni. Se
urmărește, cu deosebire, aplicarea,
după cerințele științei, a udărilor la
cultura de porumb de pe această
solă, nentfu a se realiza pină la
27 tone porumb știuleți la hectar. Cei
care au luat in primire această solă
au avut in vedere, incă de la efec
tuarea arăturii de bază, toate verigile
tehnologice : pregătirea terenului.

dozele de fertilizare cu îngrășăminte
chimice si naturale, hibridul cultivat,
densitatea de plante asigurată pe
metru pătrat. Norma de udare se
aplică in funcție de urmărirea rigu
roasă a evoluției temperaturii și sta
diului de vegetație al culturii. Toate
acestea pentru a se demonstra prac
tic că. dacă se .muncește in acest fel,
se pot obține — in toate unitățile,
la scara marilor suprafețe ocupate
îndeosebi cu prăsitoare — producții
mult sporite la hectar. Este, intr-a
devăr. un model de organizare care
merită să fie cit mai repedă cunos
cut si generalizat si in alte unități
din județ.
Activitate cu „foc continuu". Așa
au înțeles cei de la Cooperativa
Agricolă de Producție Jiana să-și or

Cooperativa Agricolă din Jiana este
activitate cu „foc continuu11.
Retribuția in acord direct cu cali
tatea muncii. Cooperativa Agricolă
de Producție din Gogoșu are in sis
tem irigat 2 945 hectare; Cei 171 de
udători au precis limitate solele și
culturile pe care le irigă. Activitatea
este concentrată. în prezent, pe por
țiunile unde se află cele 90 hectare
cu cartofi, 35 hectare cu legume și
cele 788 hectare cu porumb. Norma
de udare la hectar es apiică in func
ție de densitatea plantelor și rezerva
de apă din sol. „Cum întreaga supra
față de teren din zona noastră are o
textură nisipoasă — spune Nistor
Marius, inginerul-șef al unității —
cu cit temperatura este mai ridicată
și evaporarea apei din sol mai ra

IR» CULTURILOR
IN SCHIMBURI DE ZI $1 NOAPTE
In unități agricole din județul Mehedinți
ganizeze activitatea in domeniul iri
gațiilor. Aici se irigă aproape 3 000
hectare, ocupate cu culturi duble,
porumb, floarea-soarelui. sfeclă de
zahăr, soia, fasole, cartofi, legume și
furaje. O structură de culturi care
impune — se înțelege — nu numai
priorități de care trebuie permanent
să se tină seama, dar si o gîndire
fundamentată științific pentru apli
carea corectă si la timp a udărilor.
Președintele unității. Iulian Oprican,
ne spune că toate cele 261 aripi de
udare au fost scoase in cimp. Veri
ficăm in teren. Afirmația se con
firmă. Toate aripile de udare, se află
pe poziție de funcționare. Culturile
care se irigă in prezent : 90 hectare
cu cartofi. 120 hectare cu legume.
552 hectare cu porumb și 50 hectare
cu sfeclă de zahăr. Specialiștii din
unitate au făcut un calcul riguros :
o aripă de ploaie trebuie să asigure
irigarea a 11 hectare. „în ferme
— ne spune președintele unității —
programul de udare este stabilit pe
ore și zile. Șefii de fermă conduc
direct acțiunea de udare. La cultura
cartofilor, unde ne-am prevăzut o
producție de pină la 40 tone la hec
tar. am aplicat pină acum trei udări.
Pe solele cu sfeclă de zahăr am
încheiat a doua udare. Aplicăm a
treia udare și pe cele 552 hectare cu
porumb. Pentru încadrarea strictă în
perioadele stabilite, formațiile de
udători au fost organizate in schim
buri de zi și noapte11.
Cum s-ar spune, acum. aici, la

pidă. noi delimităm la intervale tot
mai scurte de timp perioadele de
revenire cu o nouă udare pe aceeași
solă, pentru a asigura dezvoltarea
normală a plantelor, pe toate supra
fețele11.
De la președintele Consiliului Unic
Agroindustrial de Stat și Cooperatist
Gogoșu. organizatorul de partid,
Maria Negoescu, reținem modul de
organizare a muncii : „Numărul de
udători s-a stabilit in funcție de su
prafața amenajată pentru irigat in
fiecare unitate. Suprafețele si cultu
rile s-au repartizat pe udători in
acord global. Pe toată perioada des
fășurării acțiunii acești oameni răs
pund de aplicarea udărilor — adică
mutarea de cel puțin două ori pe zi
a aripilor de ploaie — si efectuarea,
cu normă bine stabilită,, și a unor
lucrări de întreținere pe solele res
pective. Am mers pină acolo incit
pe o tăblită. la marginea porțiunii
date în primire, s-au trecut nu
mele celor care aplică irigarea pe
aceste porțiuni de teren. în felul
acesta și controlul se poate face mai
ușor, se intervine imediat acolo unde
se observă nerespectarea tehnologiei
de irigare indicate de către specia
list. Și efectul se vede. Suprafețele
prevăzute pe zile si săptămini se
irigă integral și — ceea ce este foarte
important — se face b lucrare de
calitate, apa ajunge uniform la ră
dăcina plantelor. Așa se explică
faptul că în prezent avem culturi cu
densitate bună, viguroase, care pro-’
mit producții mult sporite la hectar

Perfecționarea
organizării
și modernizarea
producției - surse
intens valorificate

fată de cele obținute pină acum de
pe suprafețe irigate. S-a ciștigat
— zicem noi r- ceva deosebit : faptul
că toti cei care lucrează la irigații,
inclusiv cadrele de conducere și spe
cialiștii, au de acum convingerea că
retribuirea muncii va fi pe măsura
calității lucrărilor pe care le efec
tuează. adică numai in raport de ni
velul producțiilor ce se vor obține".
Un semnal repetat. Și in celelalte
unități din zonă — cooperativele
agricole de producție din Burila
Mare. Devesel. Scăpau și întreprin
derea Agricolă de Stat Burila Mare
— pe întinderi de mii de hectare se
muncește intens, zi și noapte. Ia exe
cutarea lucrărilor de irigat. Cum in
aceste unități — aliate pe raza Con
siliului Unic Agroindustrial de Stat
si Cooperatist Devesel — se resimte
lipsa forței de muncă, comitetul ju
dețean de partid a stabilit ca pe
perioada de irigare a culturilor să
fie recrutați udători din zonele colinare ale județului. Acest lucru s-a
făcut prin organizarea muncii tot in
acord global. Se pot aplica, așadar,
udările la timp, pe toate suprafețele
st la toate culturile. In toate punc
tele unde ne oprim constatăm și aici
un aspect care se cuvine menționat :
specialiștii sint implicați direct in
acțiunea de irigare. Pentru fiecare
cultură si solă in parte există un
grafic zilnic de udare, pe care aceș
tia îl urmăresc, ceas cu ceas, cum
se finalizează în teren.
In articolul anterior semnalăm insă
faptul că se impune mai mult spirit
gospodăresc pentru păstrarea echipa
mentelor de“ udare. E adevărat, ceva
s-a schimbat. Nu insă in măsura în
care se impune. Și iată despre ce
este vorba. Din cele 4 958 conducte
aduse de către unitățile din cele două
consilii unice pentru remedieri la
atelierul sistemului de irigații, la o
atentă verificare 688 bucăți au fost
considerate rebut, nu s-au putut re
media. avind un grad de uzură peste
limita admisă. Aceasta înseamnă
— cum bine se știe — cheltuieli in
plus in vederea completării necesa
rului. Și incă un aspect : in unitățile
din aceste două consilii unice s-a
constatat in iarnă lipsa unor părți
componente de Ia echipamentele de
udare — aspersoare, branșamente,
trasoare fără priză, coluri, garnituri
si altele — in valoare de 1.5 milioane
lei. O parte din acestea au fost
procurate. Unii însă tot amină zi
după zi și se fac că sint prea
ocupați să mai acorde atentie și
acestei probleme, pentru că — zic
ei — sint prea multe de făcut in
cimp. Să nu uite insă un lucru :
culturile de pe suprafețele amena
jate trebuie irigate integral și ori
de cite ori este necesar. Noi repetăm
semnalul, pentru că toate echipamen
tele de udare din dotarea unităților
agricole trebuie să funcționeze per
manent și la întreaga capacitate.

VIrqlliu TĂTARU

corespondentul „Scinteii"
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Dan Bacalu, șeful serviciului orga
nizarea producției și a muncii de la
întreprinderea Mecanică Navală :
Nu spun nici o noutate cind afirm
că sporirea productivității muncii
este determinată de factori multipli:
de natură tehnică, organizatorică,
socio-profesională
și
economică.
Dintotdeauna a fost așa. Dacă in
anii din urmă acești factori au fost,
cel puțin în cazul unității noastre,
cu mult mai rodnici decit în alte pe
rioade, explicația trebuie căutată nu
mai și numai in faptul că in cei
trei ani și jumătate care au tre
cut din actualul cincinal un cuvint greu de spus a avut. și. are m
continuare, înfăptuirea programului
de perfecționare a organizării și
modernizare a producției. Oricite re
proșuri am avea de făcut modului in
care noi înșine am acționat pentru
înfăptuirea acestei acțiuni, cert ră
mine faptul că niciodată ca in anii
actualului cincinal nu a existat o
preocupare atit de temeinică și de
stăruitoare pentru soluționarea pro
blemelor de fond ale creșterii efi
cienței economice, in general, și ale
productivității muncii in special.
N-ar fi de nici un folos discuției
noastre prezentarea in detaliu a
modului in care am acționat noi, cei
de
la întreprinderea Mecanică
Navală. Zecile de măsuri pe care
le-am avut in vedere sint. strict le
gate de specificul activității noastre.
Direcțiile majore de acțiune pe care
le-am avut in vedere vizează îmbu
nătățirea organizării producției, mo
dernizarea proceselor tehnologice, in
sensuj reducerii manoperei și rebu
turilor, cu deosebire in sectoarele
calde. utilizarea informaticii in
conducerea proceselor de producție,
a întreprinderii in general. Țin șă
remarc doar faptul că urmărirea cu
ajutorul calculatorului a consumului
de energie, de manoperă — pe me
serii și ateliere —. de materiale, a
comenzilor beneficiarilor și a pro
duselor contractate de întreprinde
rea noastră a asigurat, pe lingă o
mare precizie in evaluarea procese
lor economice, și o importantă eco
nomie de forță de muncă. Astfel a
fost posibilă creșterea productivității
muncii in ultimii trei ani cu c’rca
38 la sută, iar in primele șapte luni
din acest an ritmul de creștere a
atins 14,6 la sută.
Adrian Sabău, director tehnic la
întreprinderea de Construcții Nava
le : O creștere puternică a produc
tivității muncii nu poate fi despăr
țită nicicum de necesitatea unui sus
ținut efort propriu de creație. Per
sonal, consider că este eronată și
păgubitoare concepția acelora care
așteaptă sporuri substanțiale de pro
ductivitate numai prin realizarea de
investiții masive in utilaje, mașini și
instalații, in tehnică și tehnologic.
Aceasta este, intr-adevăr, o cale de
sporire a productivității muncii, că
reia insă trebuie să i se alăture
neapărat efortul neslăbit al colectivu
lui de a valorifica superior dotarea
de care dispune, de a scoate tot ceea
ce se poate scoate, prin gindire pro
prie, din baza tehnico-materială de
care dispune. O asemenea cale a fost
și este urmată cu precădete in uni
tatea unde lucrez. Aș vrea să sub
liniez că aici se înregistrează cam la
fiecare două zile o propunere de
inovație și la două săptămini o in
venție. Așa s-a ajuns ca unul din
zece oameni ai muncii să fie ino
vator sau inventator. Tocmai o ase
menea evoluție pozitivă în domeniul
promovării creației tehnice proprii a
permis reducerea ciclului de montaj
al navelor in doc cu circa 30 la sută
fată de anii de început ai deceniului
actual.
Multă inteligență proprie se inves
tește nu numai in construirea nave
lor, ci și in sectorul de reparații.
Dintre multele realizări care ne-au
asigurat in aniț acestui cincinal un
spor substanțial de productivitate
aș aminti instalația automată pentru
lucrări la exteriorul navelor aflate
in reparații, cu ajutorul căreia se
elimină „pădurea" de schele cu care
era înconjurată înainte nava in
timpul intervențiilor exterioare, asigurindu-se mecanizarea unor opera
țiuni foarte dificile, cu mare consum
de manoperă, cum sint curățirea,
spălarea, sablarea, grunduirea și
vopsirea corpului navei.
Datorită organizării superioare a
muncii, utilizării mai bune a insta
lațiilor din dotare si măririi gradu
lui de mecanizare a lucrărilor, du

ductivitatea muncii in industria județului Constanța a
sporit cu peste 40 Ia sută, înregistrindu-se un ritm me
diu anual de creștere dintre cele mai înalte pe ansam
blul economiei naționale — 11,8 ia sută. Remarcabil este,
de asemenea, faptul că ritmul de creștere a sporit de
la an la an pe măsură ce aplicarea programului de
perfecționare a organizării și modernizare a produc
ției a căpătat mai multă consistență și fermitate.
Aceeași tendință pozitivă se remarcă și in cursul
celui de-al patrulea an al cincinalului actual, cind se
prevede un ritm de creștere de 12,8 la sută. Deci, de
parte de a fi pusă în cauză o stare intimplătoare de
lucruri, este vorba de o evoluție constant rapidă in
creșterea productivității muncii, ceea ce atestă o
preocupare statornică, de durată a colectivelor mun
citorești din unitățile județului, desfășurată pe întrea
ga paietă a factorilor care condiționează creșterea for
ței productive a muncii.
în ce direcții s-a acționat cu precădere in anii ac
tualului cincinal ? Care sint, prin, prisma exigențelor
formulate în proiectul Programului-Directivă și in Te
zele pentru Congresul al XIV-Iea al partidului, rezer
vele susceptibile a fi valorificate in continuare ? Sint
create toate condițiile pentru o creștere și mai puter
nică a productivității muncii în perioada următoare ?
Aceste intrebări au jalonat dezbaterea organizată cu
sprijinul Comitetului Municipal Constanța al P.C.R.,
la care au luat parte cadre de conducere din ci te va
unități industriale ale municipiului, ce s-au remarcat
prin rezultate deosebite in creșterea productivității
muncii : întreprinderea de Construcții Navale. între
prinderea Mecanică Navală. întreprinderea Integrata
de Lină și întreprinderea „Energia".

rata medie de staționare a vaselor
la reparații a scăzut la jumătate
față de acum cinci ani, aspect
subliniat de secretarul general
al partidului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul recen
tei vizite făcute in întreprinderea
noastră.
Elena Vlăduc. directoarea între
prinderii Integrata de Lină : — Fiind
intru totul de acord cu tot ceea ce
s-a spus pină acum, eu aș dori să
subliniez ideea strinsei conlucrări
care trebuie să existe intre organe
le de conducere colectivă — consi
liul oamenilor muncii, biroul său
executiv — și colectivul de muncă.
O acțiune de asemenea anvergură,
cum este cea de perfecționare a or
ganizării și modernizare a produc
ției nu poate da rezultatele aștepta
te decit numai printr-o angajare
conștientă deplină la efortul de crea
ție a tuturor oamenilor ,din între
prindere. In această viziune, comite
tul de partid și consiliul oamenilor
muncii din întreprinderea noastră
au acționat și acționează in conti
nuare pe linia .. creșterii mai puter
nice a productivității muncii, a efi
cienței intregii activități economice.

Dezbatere organizată
in unități economice
din județul Constanța
Măsurile -propuse pentru acest an de
oamenii muncii din toate sectoarele
de activitate ale întreprinderii ur
măresc in principal atingerea urmă
toarelor obiective : modernizarea
fluxurilor tehnologice de fabricație;
îmbunătățirea pregătirii tehnice,
programării, lansării și urmăririi
producției ; modernizarea controlu
lui de calitate și a mijloacelor de
control ; îmbunătățirea organizării
activităților de gospodărire a ener
giei, de întreținere și reparații ale
mijloacelor de producție, de trans
port. depozitare, conservare a pro
duselor ; perfecționarea forței de
muncă. Toate cele 42 de măsuri cu
prinse in program au fost finalizate
pină la începutul acestei luni. Ca
urmare a aplicării acestor mă
suri s-a realizat un ritm de
creștere a productivității mun
cii de aproape 13 la sută și un
important spor de producție-marfă;
de asemenea, au fost obținute im
portante economii de materii prime
la toate produsele, paralel cu înca
drarea in cotele de energie planifi
cate.

Dacă experiența
înaintată ar fi
generalizată...
Adrian Sabău : Se cuvine să amin
tim că tovarășul Nicolae Ceaușescu
ne-a cerut nouă, celor din uni
tățile economice, să acordăm o
atentie deosebită creșterii mult
mai puternice a productivității
muncii în perspectiva de a deveni
competitivi și din acest punct de
vedere cu orice economie dezvoltată.
Pentru a fi competitivi în domeniul
productivității este necesar, după
părerea mea, să atingem niveluri de
competitivitate in cel puțin trei
direcții : competitivitate in concep
ție, competitivitate in realizarea pro
duselor și competitivitate în desfa
cere. Unitatea deplină a acestor trei
elemente este indispensabilă pentru a
putea ajunge la acele niveluri de
consum de manoperă care să ne dea
posibilitatea de a concura de la egal
la egal cu cei mai buni producători
din lume.
Dan Bacalu : Prin prisma cerințe
lor cuprinse in documentele pentru
Congresul al XIV-Iea al partidului
va trebui ca in întreaga industrie șă
se asigure un progres important pe
planul creșterii productivității mun
cii. Și sint pe deplin convins
că există imense resurse de
creștere a productivității muncii în
continuare. Un mare avantaj al eco
nomiei noastre, de care profităm
încă prea puțin, este generalizarea
experienței înaintate, a celor mai
bune realizări obținute intr-un do
meniu sau altul de activitate. De

multe lucrări care ne-au interesat
în acțiunea de creștere a producti
vității am aflat intimplător. Cred că
este absolut necesar să știm temei
nic cel puțin cum evoluează lucru
rile in țară, ce realizări și-au do
vedit viabilitate intr-o unitate sau
alta.
Elena Vlăduc : într-o vreme a
existat, cel puțin in sectorul nos
tru, practica organizării schimburi
lor de experiență, la care s-a renun
țat in ultimul timp. Sint convinsă
că orice unitate productivă, chiar și
dintre acelea care nu au la un mo
ment dat cele mai bune rezultate de
plan, are ceva de arătat altora. De
aceea, socotesc că-i util ca ședințele
consiliului de conducere al centralei
să se țină nu numai la sediul aces
teia, ci în fiecare din unitățile sale
componente.
Maria Cojoc, secretara comitetului
de partid de la Întreprinderea
„Energia11 : Așa cum s-a subliniat la
Plenara C.C. al P.C.R. din luna iunie
a.c. pentru creșterea eficienței progra
mului de modernizare, comitetul de
partid și consiliul oamenilor muncii
au datoria să mobilizeze toți specia
liștii din secțiile de producție în ve
derea completării acestuia cu noi
măsuri. Pentru aceasta trebuie popu
larizate in cadrul fiecărui colectiv de
muncă, prin toate mijloacele muncii
politico-educative — stații de ampli
ficare. gazete de perete, propaganda
vizuală —, sarcinile ce le revin din
programul de modernizare. Tot in
sprijinul popularizării acțiunii de
perfecționare și modernizare, în
țelegerii de către toți oamenii
muncii a necesității înfăptuirii
acestei acțiuni, temele dezbătute în
cadrul învățămintului politic trebuie
să conțină ample referiri la aspec
tele de fond pe care le ridică creș
terea in continuare a productivității
muncii, a eficienței economice in
generai. De asemenea, comitetul sin
dicatului, prin comisia inginerilor și
tehnicienilor, trebuie să se implice
mai mult in această acțiune, organi
zing lunar mese rotunde cu specia
liștii din unitate pentru identificarea
unor noi căi de modernizare a pro
ducției, pentru analizarea stadiului
de implementare a soluțiilor prevă
zute in program.

O cerință
permanentă:
creșterea pregătiri!
profesionale
Dan Bacalu : Dacă am obținut re
zultate bune pină acuni șl mizăm să
obținem și in continuare, o contri
buție hotăritoare a avut-o creșterea
nivelului de pregătire profesională.
Fără o calificare de nivel înalt a oa
menilor, nici o tehnică sau tehnolo
gie, oricît de avansate ar fi ele, nici
un sistem de organizare, oricît de
bun ar fi, nu dau rezultate scontate,
în acest domeniu trebuie să acțio
năm în continuare, pentru că aici
se află și o mare parte din rezer
vele de creștere a productivității
muncii. Cu o daltă poți tăia o sîrmă,
dar Michelangelo cu aceeași unealtă
simplă a creat. capodopere. Deci să
facem din fiecare muncitor un vir
tuos al meseriei sale.
Adrian Sabău : Un muncitor cu o
calificare îngustă adeseori mai mult
te incurcă, îți irosește timpul. Ne-am
convins de acest lucru din propria
noastră activitate. De aceea, am op
tat ferm pentru formarea de brigăzi
complexe in cadrul cărora un mun
citor execută orice lucrare. Dacă
pină acum.cîțiva ani, la o navă afla
tă in reparații adeseori se perindau
toți lucrătorii șantierului, acum o
singură echipă complexă execută
toate lucrările. Asta înseamnă evi
tarea timpilor morți generați de
schimbarea formațiilor de lucru,
creșterea răspunderii în muncă. Și
o asemenea modalitate de organiza
re a muncii a contribuit în mare
măsură la realizarea acelei reduceri
substanțiale a termenelor de stațio
nare a vaselor Ia reparații de care
aminteam mai înainte. De aceea,
susținem cu energie ideea policalifi
cării. și in acest sens se acționea
ză în întreprinderea noastră.

O concluzie se impune atenției : înfăptuirea cu înaltă responsabilitate
a programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției a
asigurat in unitățile din județul Constanța realizarea unor ritmuri înalte
de creștere a productivității de la un an la altul, ereind o bază trainică
pentru o evoluție pozitivă și în perioadele următoare. Pentru aceasta se
acționează pe multiple planuri, mergind de la perfecționarea sistemelor de
organizare a producției, modernizarea tehnologiilor, introducerea largă a
informaticii și pină la ridicarea nivelului pregătirii profesionale. O stare
de spirit propice realizării unei inalte productivități a muncii, care să
contribuie ia sporirea substanțială a eficienței economice, la realizarea
planului.

Ioan ERHAN
Lucian CRISTEA
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PARTIDUL COMUNIST - TURTA RRGANIZATURICA, «
TRANSFORMATOARE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE ROMÂNEȘTI
între multiplele idei și concluzii ce se des■>' prind din Tezele și proiectul Programului-Directivâ• pentru Congresul al XlV-lea al partidului documente programatice deschizătoare de mă
rețe și luminoase orizonturi pentru devenirea
comunistă a patriei noastre — de deosebită
semnificație este aceea că în conștiința între
gului nostru popor marile transformări revolu
ționare, care au avut loc în cele aproape patru
decenii și jumătate de construcție socialistă,
sînt indisolubil legate de existența partidului,
de creșterea continuă a rolului său politic conducător, care s-a dovedit în toți acești ani a fi

O legitate obiectivă,
o validare istorică

Elena Dinu, profesor de istorie.
Liceul Pedagogic București : „Am
reținut din Tezele pentru Congresul
al XlV-lea al P.C.R. două adevăruri
fundamentale despre existenta și
rolul conducător al partidului. Pri
mul se referă la faptul — argumen
tat de teoreticienii socialismului ști
ințific și validat de practica socială
— că existenta partidului este o ne
cesitate legică, obiectivă in con
struirea noii orinduiri. Al doilea
este pus in lumină de alt adevăr in
dubitabil : partidul nostru și-a creat,
intr-un indelungat proces. meritul
istoric de a conduce făurirea noii
orinduiri. Oricine rememorează is
toria modernă a patriei găsește, in
fruntea tuturor bătăliilor de clasă
din anii luptei împotriva „orinduirii
celei crude Si nedrepte", același neîn
fricat și curajos erou : Partidul Co
munist Român ! Dacă astăzi putem
spune că intr-o perioadă relativ
șc.uptă, raportată la milenara sa
existentă, țara noastră s-a schimbat
din temelii, a crescut ca Făt-Frumos din poveste intr-un an cit alții
în zece, aceasta o datorăm modului
in care partidul a gîrțdit si a con
dus noul ei destin.
Ca membru de partid, ca istoric,
trăiesc un puternic sentiment de
bucurie, de înaltă mîndrie patrioti
că. cind știu că biografia secretaru
lui general al partidului nostru —
ilustru gînditor revoluționar, luptă
tor ferm pentru realizarea celor m.ai
arzătoare idealuri ale poporului, ar
hitectul noului destin socialist al
României — se identifică, pe o peri
oadă de aproape 60 de ani, cu bio
grafia însăși a partidului nostru.
Iată de ce voinței unanime a
întregului partid și popor, . ca.
aa . al XlV-lea" .Congres tovarășul
BNitiolae Ceaușbscu să fie reinvestit
5nl,fiincția supremă de secretar ge
neral al partidului alătur și opțiu
nea mea de comunist, a tuturor slu
jitorilor școlii. Pentru că. prin pre
zența sa in fruntea partidului, se
asigură și legitatea obiectivă a creș
terii rolului conducător al partidu
lui. și procesul istoric prin care
și-a cucerit acest rol".

Paul Dinu, muncitor, „Electroputere" Craiova : ..Am citit și recitit
Tezele pentru Congresul al XlV-lea.
“Fiecare rind a reinviat sub ochii
măi istoria nouă a patriei. Și o dată
cu ea, istoria luptei revoluționare
eroice a partidului nostru. Există in
Teze o propoziție care conține sin
tetic adevărurile esențiale despre
Partidul Comunist Român. „Partidul
nostru
se spune — și-a dovedit
în toate împrejurările calitățile re
voluționare, forța organizatorică,
transformatoare, justețea politicii
sale". Această apreciere are pen
tru mine un reper istoric. In
anui
1946
tînărul
revoluționar
Nicolae Ceaușescu. pe atunci acti
vist al partidului în regiunea Olte
nia. spunea, la un miting în orașul
Craiova, că a sosit timpul să facem
din cetatea Banilor o cetate a ști
inței, culturii și creației. Dacă atunci
asemenea gînduri îndrăznețe, revo
luționare. nouă ne-au apărut ca vi
suri frumoase, ca aspirații ro
mantice,
ele
au
devenit
—
chiar sub conducerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu — realitățile inconfundabile ale Epocii ce poartă,
prin monumentalitatea realizărilor
ei. numele de glorie al ctitorului.
Marile realizări obținute de poporul
nostru in anii construcției socialis
te. chipul modern, cu adevărat lu
minos si optimist, al orașelor și sa
telor țării exprimă elocvent ade
vărul atit de exact al cuvintelor în
scrise in Teze că partidul nostru
și-a dovedit in toate împrejurările
calitățile revoluționare, forța orga
nizatorică și transformatoare. ..Con
vingerea noastră, a comuniștilor de
la ,,-Electroputere», a tuturor oame
nilor muncii este că avindu-1 în
continuare in fruntea sa. ca secre
tar
general.
pe
tovarășul
Nicolae Ceausescu partidul se va
dovedi și in viitor o puternică forță
transformatoare a societății".

Constructor
al prezentului,
constructor
al viitorului
Grigore Dima. secretar al Comi
tetului Județean de Partid Vrancea :
„Cea măi puternică trăsătură, prin
care s-a manifestat și se manifestă
rolul conducător al partidului nos
tru. o constituie — așa cum se sub
liniază și în Tezele pentru Con
gresul al XlV-lea — capacitatea sa
de a conduce opera de construcție
socialistă și comunistă a patriei in
condițiile deosebit de complexe ale
vieții internaționale contemporane,
ale crizei economice mondiale. Op
țiunea Congresului al IX-lea al
partidului s-a dovedit, la examenul
timpului, de două ori istorică. O
dată pentru că a ales in fruntea
pailiduiui pe cel mai încercat revo
luționar al său. omul care întruchi
pează virtuțile conducătorului de ge
niu. pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.
A doua oară pentru că Congresul
însuși a optat pentru promovarea
unui spirit științific, revoluționar,
despovărat de șabloane si dogme, in
conducerea societății. Aceste două
fericite condiții au permis și permit
partidului nostru să asigure o con
ducere științifică societății, să apli
ce in mod creator la condițiile tării
noastre principiile socialismului ști

nu numai strategul elaborării unei politici ști
ințifice, dar și conducătorul, organizatorul și
făuritorul întregii opere de edificare a societății
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism.
încrederea nestrămutată a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii, a tuturor fiilor patriei
în forța Partidului Comunist Român de a-și în
deplini cu succes misiunea istorică pe care și-a
asumat-o — de făurire a celei mai drepte și
umane societăți pe pămîntul milenar al Româ
niei, comunismul, — se întemeiază pe capacita
tea pe care au dovedit-o partidul, secretarul

său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
soluționarea celor mai complexe probleme ale
edificării noii orinduiri, pe rolul hotăritor al
partidului în asigurarea victoriei revoluției și
construcției socialiste, pe afirmarea clară, în
confruntarea cu cele mai complexe probleme,
a potențialului creator și revoluționar al parti
dului, pe aplicarea consecventă a tezei con
struirii socialismului cu poporul, pentru popor.
Ce gîndesc comuniștii — oameni aflați mereu
în prima linie a edificării noii societăți — des
pre modul in care este abordată, în documen
tele pentru Congresul al XlV-lea, problema creș
terii rolului conducător al partidului ?

tivelor organisme. comuniștii
in
acestei concepții. Reinvestirea secre
ințific. In toate etapele noi. com
mod efectiv, pe baza modelului de
tarului general al partidului. ..Mi
plexe, care au urmat Congresului
mocrației de partid, promovează un
nerul nostru de onoare", la Con
al IX-lea, partidul — sub inrîustil de conducere democratic, prin
gresul al XlV-lea in funcția supre
rirea gindirii creatoare a secretaru
antrenarea tuturor oamenilor mun
mă
în
partid
răspunde
voinței
noas

lui său general — și-a indeplinit
cii la soluționarea problemelor, la
tre de inimă și conștiință, convin
rolul de strateg, de ginditor și orga
adoptarea tuturor deciziilor privind
gerii ferme, comuniste, că obiecti
nizator al construcției socialiste și
perfecționarea societății".
vele cutezătoare, menite să asigure
tot ce și-a propus a înfăptuit. Ori
înfăptuirea societății comuniste pe
cine va studia cu atenție progra
Titus Pîinișoară, prim-secretar al
pămintul străbun al patriei vor de
mele elaborate de partid in ultimii
Comitetului Municipal de Partid
veni o certitudine. Așa cum au de
24 de ani va constata că nici unul
Tîrgu Jiu: „Pentru a-și îndeplini în
venit toate obiectivele propuse de
din obiectivele pe care și le-a pro
totdeauna în cele mai bune condiții
partid pină acum".
pus — chiar dacă s-au dovedit de
rolul politic conducător — se apre
osebit de complicate și au cerut
ciază in documentele pentru Con
eforturi deosebite, cum au fost con
Spiritul
revoluționar,
gresul al XlV-lea — partidul tre
strucția Canalului Dunăre — Marea
buie să rămină permanent un partid
Neagră, construcția metroului, con
spiritul conducerii
revoluționar. Prezența în frun
strucția Transfăgărășanului și pe
tea
partidului a tovarășului
societății noastre
care reprezentanții unor cercuri ca
Nicolae Ceaușescu — a cărui operă
pitaliste s-au grăbit nu o dată să le
Ion Aldea, secretar al comitetu
teoretică și activitate practică re
considere „imposibil de realizat" —
lui de partid din sectorul 6 al Ca
prezintă un model de aplicare știin
n-au fost aminate sau abandonate.
pitalei : „în calitate de centru vital
țifică a gindirii noi. revoluționare
Ce arată marile realizări obținute
al națiunii — se afirmă in Teze —
— constituie certitudinea supremă a
de poporul nostru in anii construc
«partidul își exercită rolul conducă
păstrării
și dezvoltării acestei. trăsă
ției socialiste ? Ele relevă adevărul
tor nu situindu-se deasupra socie
turi. De altfel. în toți anii care au
că Partidul Comunist Român nu și-a
tății. ci dinăuntrul ei, prin organi
trecut de la- Congresul al IX-lea,
arogat pe cale administrativă nici
zațiile sale, prin masa comuniștilor-.
secretarul general al partidului a
odată, in nici o clipa a activității
Este o teză care' a stat și stă la baza
imprimat și imprimă această trăsă
sale, rolul de forță politică condu
concepției secretarului general al
tură dezvoltării întregii
societăți.
cătoare. că acest rol a fost recunos
partidului despre exercitarea con
Asimilarea tot mai profundă de că
cut, validat de viață pe temeiul po
ducerii de către partid a
operei
tre
societatea
românească
a
celor
liticii sale devenite politică a în
de făurire a noii societăți cu po
mai noi cuceriri ale științei si teh
tregului popor, pe temeiul marilor
porul, pentru popor. în toți anii de
nicii. ale progresului social si res
victorii pe care le-a obținut in toate
după Congresul al IX-lea, tovarășul
pingerea fermă a ideilor retrograde,
domeniile de activitate,
Nicolae Ceaușescu a promovat și
reacționare constituie cea mai eloc
dezvoltat această teză. Ea a stat la
încercăm de aceea un sentiment
ventă dovadă a afirmării spiritului
baza creării edificiului atit de cu
de mare satisfacție pentru poziția
revoluționar in întreaga viață poli
prinzător, unic in felul său, al ca
științifică, fermă a partidului nostru,
tică, economică și socială a patriei
drului democrației muncitorești-rea secretarului* său general, tovarășul
noastre".
voluționare existent astăzi in Româ
Nicolae Ceaușescu, față de așania.
zisele teorii potrivit cărora, in con
Stanca Iliuță. profesor de filozofie
dițiile actuale ale dezvoltării con
la Liceul „Nicolae Bălcescu" din
Cit de profund, cit de amplu se
Rimnicu
Vilcea: „Spiritului revoluțio
strucției socialiste, nu ar mai fi ne
exercită rolul conducător al partidu
cesar ca partidul să-și exercite rolul
nar al secretarului general al parti
lui din interiorul organismelor vieții
.de forță politică conducătoare
în
dului îi datorăm și conceptul nou de
sociale voi ilustra cu un exemplu
partidul
societate. Cine dacă nu
conducere a societății, printr-un
concret. Iată, de • pildă. în organele
trebuie să conducă noul si amplul
dialog permanent, la fața locului, cu
conducătoare de partid din sectorul
proces revoluționar pe care urmează
oamenii muncii. Prin acest mod de
6 activează 5 783 de comuniști, în
să-l străbată țgra. ,pe,;druijujl
conducere .țpițiat de că^re. secre
. timp ce în organismele de condunirii comuniste ? Qrj' (Ță.» 'jințle,^r!i I cere democratică — orgah'izatii- de
tarul general al partidului, în care
Veni asa-zisele teorii despre necesi-.
cabinetul său de lucru a devenit
masă, consiliile oamenilor muncii,
tatea diminuării- rblUtoT* dehefaeă'for! î Consiliul popular —1 participă" la ac
țara intreagă — cu fabticiftt,' uzlrfede.
al partidului, ele reprezintă' o fal
șantierele, institutele de cercetare
tivitatea acestora, ca membri ce-și
sitate științifică și urmăresc — așa
și proiectare, unitățile agricole —
desfășoară activitatea în cadrul lor.
cum se arată în Teze — un singur
rolul conducător al partidului se
peste 15 300 de comuniști. Multipli
scop : „să lipsească societatea de
exercită
practic intr-un permanent
cați acest raport la scara întregii
forța politică cea mai
constantă,
„Congres deschis" cu poporul. cu
țări și veți obține imaginea forței
cea mai înaintată. înarmată cu con
făuritorii bunurilor materiale si spi
pe care se bazează partidul
in
cepția științifică. . jieșpre lume și
rituale. Avind în
continuare
in
exercitarea rolului său de condu
viață, s-o lipsească, intr-un cuvînt,
frunte un asemenea conducător,
cere politică, nu deasupra societății,
pentru
care
dialogul
cu
poporul,
ne

de capacitatea de ă gindi și acționa
«la suprafață», ci in chiar «inima»
a partidului său revoluționar".
voia de a se consulta cu oamenii și
fiecăreia dintre celulele ei demo
a-i consulta
reprezintă
rațiunea
cratice. Ceea ce constituie, în ulti
Gheorghe Ducjău, secretarul comi
muncii și deciziilor sale, sintem con
mă instanță, insăși garanția dez
tetului de partid din cadrul între
vinși că și in viitor măreața operă
voltării. democrației. Pentru că, in
prinderii Miniere Rovinari : „Rolul
de construcție socialistă și comunis
dubla lor calitate, de membri ai
partidului de conducere științifică,
tă a patriei va fi gindită și. înfăp
revoluționară a noii orinduiri s-a
partidului și de membri ai respec
tuită cu poporul, pentru popor".
relevat și se relevă și prin faptul că
a gindit și gindește dezvoltarea
...Gînduri și opinii despre partid, despre creșterea rolului său condu
țării, bazindu-se — in primul rind
cător in societate. Numitorul lor comun : increderea nestrămutată a co
— pe forțele proprii de inteligente
muniștilor — exprimată în aceste rinduri doar prin citeva opinii care
și resurse, pe afirmarea spiritului
atestă încă o dată că oceanul poate fi văzut și prin limpezimea „pică
creator al poporului. Am fost invăturii" — în capacitatea partidului de a-și îndeplini misiunea istorică pe
țați in toți anii de după Congresul
care și-a asumat-o : construirea celei mai drepte și mai umane socie
al IX-lea să gindim cu capetele
noastre, să apelăm permanent la
tăți pe pămintul străbun al patriei, incredere pe care o leagă, ca o do
inteligenta și resursele noastre. Da
vadă a modului științific, revoluționar în care a condus și conduce țara
că, astăzi. România și-a cucerit de
spre acest orizont luminos, de prezența pe mai departe a secretarului
finitiv independenta politică și eco
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în fruntea partidului. încredere care
nomică — prin plătirea totală a da
în inimile și Conștiințele milioanelor de membri ai partidului, milioanelor
toriei externe, prin minunatele ei
de oameni ai muncii reprezintă garanția fermă — garanție validată de
perspective de dezvoltare — aceas
întreaga operă constructivă desfășurată pină acum în patria noastră —
ta se datorește concepției revoluțio
nare a secretarului general al parti
că tot ce se va hotărî la Congresul al XlV-lea se va realiza. Că întot
dului de a ne baza — și în dezvol
deauna cuvîntul partidului s-a transformat în aspirația poporului. Așa
tarea economiei, și in construcția
cum se desprinde și din ideile privind rolul partidului în etapa actuală
noii orinduiri — pe forțele și re
și in perspectivă, științific, magistral exprimate în Tezele pentru Con
sursele proprii. Resursele uriașe de
gresul al XlV-lea al partidului.
cărbune energetic ale Olteniei, zona
in care îmi desfășor activitatea, re
prezintă un argument
concret al
Constantin PRIESCU

Foto : Sandu Cristian

Funcfia educativa a teatrului
Costinești. Stațiunea Tineretului, a
cărei înfățișare se schimbă specta
culos de la un sezon la altul, găz
duiește in stagiunea estivală, intr-un
impresionant non-stop, un lung șir
de manifestări cu un puternic ca
racter cultural-educativ și politicoideologic. Una dintre acestea, intrată
in tradiție și, am spune, totodată,
deja bine fixată in memoria multora
dintre iubitorii genului — care o aș
teaptă cu interes la mijloc de iulie
— este „Gala tinerilor actori". Re
zultat al inițiativei Biroului de Tu
rism pentru Tineret — organ al C.C.
al U.T;G., organizată pină acum in
colaborare cu A.T.M., iar. incepind
de anul acesta, cu sprijinul substan
țial al revistei „Teatrul" — Gala a
avut — prin concursul pe care îl im
plică. in felul său unic, o competiție
deschisă tuturor actorilor pină in 35
de ani — un rol unanim recunoscut
în identificarea, in afirmarea și re
cunoașterea publică, in confruntarea
cu mase largi de spectatori, in sti
mularea și perfecționarea valorilor
tinere, prilejuind totodată și rodnice
schimburi de experiență și intere
sante testări ale unor spații de joc
și reacții de receptare culturală.
De-a. lungul anilor, „Gala" a con
tribuit in a impune atenției publi
cului numele unor interpreți care se
află azi in primele rinduri ale acti
vității scenice. Fără îndoială insă,
așa cum am mai observat și in alti
ani. pe lingă modul in care a venit,
în sprijinul consacrării interpreților
teatrului. „Gala" a avut — prin bo
găția afișului său — și un alt rol :
un efect modelator cu bătaie mai
largă. Asociind binemeritatei rela
xări estivale momente spirituale au
tentice. contribuind la realizarea unei odihne active, bogate deschideri
culturale, gala a contribuit la în
treținerea vie a interesului pentru
teatru, ca și a. celui pentru poezie
in rinchirile largi și' diverse ale ce
lor iteiftV'in'stațiune.
. paracterul competitiv . la . care
,ne-am referit nu , a lipsit nici din
actuala ediție, a Vil-a, a „Galei ti
nerilor, actori" — cei înscriși in con
curs fiind membri ai colectivelor din
Botoșani.' Constanța, Cluj-Napoca,
Satu Mare, Sfintu Gheorghe. Sibiu.
Lor li s-au adăugat studenții celor
două institute de invățămint teatral
superior de la București și Tirgu
Mureș — cu roluri din ultimele
spectacole ale acestora.
Se cuvine, fără îndoială, subliniat
faptul că ținuta textelor pentru care
au optat tinerii actori relevă o ori
entare repertorială matură,, mai ju
dicioasă ca altă dată. Nicolae Cristache și Rodica Baghiu au cucerit
premiul intii (ex aequo) printr-un
sensibil recital de versuri. Punind
în: dialog afectiv versuri de Mihai
E.minescu și Veronica Micle — „Și
te-ai dus dulce minune" — a deve
nit. in mizanscena lor, o originală
dramă lirică, ce reverbera sensibil
prin sobrele sale semne teatrale și,
mai ales, prin rostirea gravă și nos
talgică, de autentic fior, a versuri
lor. Calitatea artistică a prezenței
celor doi actori ai Teatrului de Nord
din Satu Mare atestă accesul tînărului actor la un act teatral auten
tic. de certă elevație.
Iarăși demn de remarcat este fap
tul că tinerii și-au conceput pre
zența in „gală" nu doar ca o simplă
evoluție, ci' ca un microspectacol,
gindit de ei in complexitatea compo
nentelor ce definesc actul scenic și
relevind aspirația spre metaforă. O
frumoasă impresie, tocmai prin, asu
marea totalității actului teatral, a

lăsat și Torni Cristin (premiul al IIIlea). Interpretind tipul etern al
claunului. simbol al lucidității disi
mulate prin mască, dar și al vulne
rabilității. actorul botoșănean a pro
pus un spectacol al cărui mesaj im
plicit și explicit era omagierea sen
sibilității umane și refuzul violen
ței. Glasul Thaliei a răsunat, in
concurs prin „Insomnie" de Dumi
tru Solomon, piesă intr-un act, in
terpretată cu nerv, haz și fantezie
de Vasilica Stamatin și Dorin Un
done de la Teatrul de Stat din
Sfintu Gheorghe, laureați cu pre
miul al II-lea.
Aprecierile cu privire la conținu
tul și calitatea evoluțiilor nu ne
împiedică insă să observăm că cifra
participanților in concurs a fost mult
mai mică decit la edițiile prece
dente. Cum cei mai mulți dintre
concurenți și absolut toți premiații
sint absolvenți ai I.A.T. — Tirgu Mu
reș. să înțelegem că ceilalți care au
terminat la București sint străini de
fireștile căutări artistice, nu mai nu-
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trese nici o dorință de afirmare, con
sideră că sint destul de cunoscuți ?
Credem, dat fiind caracterul con
sacrat și permanent al fngnifesțării
de la' Costinești, că atit teatrele din
tară, cit și comitetele .județene ale
U.T.C. ar trebui să manifeste din
timp o preocupare mai aplicată pen
tru realizarea unor recitaluri ale ti
nerilor actori — astfel incit in gală
să ' asistăm nu atit la premiere ab
solute. cit la momentele de virf ale
unor evoluții verificate anterior la
public. Sperăm, de asemenea, ca ac
țiunea revistei „Teatrul", consacrată
'tinărului actor, ce va debuta ' din'
toamnă' — va veni și ea in iritirhpinafea acestui deziderat.
' Componerfta cea mai substanțială
a concursului a fost constituită —
cu deosebire în acest an — de pro
moția recenților absolvenți ai insti
tutelor de teatru.
Opțiunile repertoriale ale studiou
rilor respectivelor institute pentru
piese de actualitate, ce au dat ex
presie unor probleme ■ și frămintări
specifice omului contemporan, au
stimulat interpretări puternice, in
teresante. Structura metaforică, ba
rocă, „misterul teatral" propus de
D. R. Popescu in „Dalbul pribeag",
ca și mesajul acestei piese, eviden
țiind puterea adevărului și a spiri
tului de dreptate de a triumfa și,
totodată, rolul artistului in demer
surile purificării și înnobilării mo
rale — au găsit o tălmăcire ori
ginală in jocurile interpreților bucureșteni (spectacolul fiind realizat in
regia Cameliei Robe). Și aceasta fie
că e vorba de plasticitatea și moder
nitatea „măștilor" adoptate de per
sonaje. (Gabriela Butuc Păunescu —
premiul revistei „Teatru), fie de re
crearea tumultului interior (Florin
Busuioc și Viorel Păunescu) cali
tăți pe care le-am regăsit și la in
terpretele din „Ana-Lia" de Dina
Cocea (Marela Anghel Jugănaru și
Tatiana Constantin). O impresie de
osebită a lăsat asupra noastră (din
păcate nu și asupra juriului) :
„Ioneștii" de Platon Pardău. din
care am desprins cu deosebire jocul
matur, profund interiorizat al Suzanei Macovei, iar alături de ea pe
Nicolae Mihoc, Anda Chirpelean și

PENTRU CEI CE ÎNTRUCHIPEAZĂ ZIUA DE MÎINE
— Bucuria de a fi mamă, cli
pele de emoție prilejuite de naș
terea fiecărui copil exprimă sen
timentul dăinuirii noastre, casa cu
mulți copii constituind modelul de
viață, aflat la mare cinste intre
locuitorii de pe meleagurile băcă
uane — susține interlocutoarea
noastră, dr. Maria Rusu, directo
rul Direcției Sanitare a județului
Bacău. Acest adevăr este confir
mat de evoluția demografică. In
dicii de natalitate din ultimii ani,
exprimați prin numărul de născuți
vii la mia de locuitori, situează
județul nostru pe unul dintre pri
mele locuri din țară. Sporul na
tural al populației inregistrează o
valoare de 7,2 persoane la mia de
locuitori. în acest an, în 30 de co
mune nu s-a înregistrat nici un de
ces la copiii în vîrstă de pină la
un an, la aceasta contribuind în
mare măsură acțiunile de îmbună
tățire a asistenței medico-sanitare și de ocrotire a mamei și copi
lului și, evident, baza materială
asigurată prin grija partidului șl
statului nostru. Astfel, în prezent
județul Bacău dispune de o puter
nică rețea de ocrotire a mamei și
copilului : 2 172 paturi in materni
tăți, secții de nou-născuți și secții
de pediatrie, 5 245 locuri in creșe
și în leagăne de copii. In același
cadru al preocupărilor pentru păs
trarea vigorii și tinereții populației
se înscriu și eforturile pentru asi
gurarea celor mai bune condiții
materiale necesare creșterii și edu
cației copiilor și tinerilor. In acest
sens aș aminti că în cuprinsul ju
dețului funcționează 495 grădinițe
de copii cu 30 300 locuri. 24 de
cămine-internat cu 8 252 locuri. 566
școli generale frecventate de 104 182
elevi,' iar in cele 25 de licee în
vață 39 600 elevi. Desigur, la toate

acestea — continuă interlocutoarea
noastră — se adaugă numeroasele
acțiuni educative întreprinse in
fiecare localitate a județului de
factorii locali pentru cultivarea
tradiției familiei cu mulți copii,
faptul că, în nuAșa se explică
.
meroase localități, cum sint, spre
exemplu, Buhuși, Nicolae Bălces
cu, Girleni, Dărmânești, Berzunți,
Livezile, Buhoci, Dofteana și alte
le. se inregistrează cei mai înalți
indici de natalitate din județ — in
tre 20 și 25 nou-născuți la mia de
locuitori.
Primarul comunei Nicolae Băl
cescu, tovarășul loan Seniuc, vorbindu-ne despre acțiunile consi
liului popular întreprinse pentru
asigurarea tinereții, vigorii și . să
nătății populației comunei, spu
nea : „De fapt, tot ceea ce facem
pentru creșterea producției agro
industriale, dezvoltarea și moder
nizarea comunei, asigurarea unor
condiții tot mai bune de muncă și
viață tuturor locuitorilor o facem
în fond în numele viitorului co
piilor noștri". Ne vorbește despre
preocuparea pentru a asigura ti
nerilor locuri de muncă, care să-i
determine să rămină în comună, să
renunțe la navetism, să-și înte
meieze familii. Numai in ultima
vreme două sute de tineri absol
venți a zece clase au fost înca
drați in unitățile de mică indus
trie ale cooperativei agricole ; 130
tineri lucrează în secția mecaniza
re ; mulți alții au asigurate locuri
de muncă în Asociația de Stat și
Cooperatistă pentru Cultivarea Le
gumelor situată pe raza comunei.
In sectoarele zootehnice ale co
operativei agricole de producție și
Ia întreprinderea de Stat pentru
Creșterea și Ingrășarea Porcilor
muncesc aproape cinci sute de oa

meni, în marea lor majoritate ti
neri. „Consiliul nostru popular —
continuă primarul — sprijină în
deaproape pe tinerii căsătoriți
să-și construiască case, să-și în
jghebeze gospodării, să poată creș
te copii sănătoși și frumoși. Pentru
că e in spiritul unor frumoase tra
diții ale comunei noastre să avem
familii numeroase. Anul trecut in
dicele de natalitate a fost la noi de
20,8 Ia mie. în total avem in co
mună peste 2 500 de copii și elevi".
Am cunoscut familia mecanizatorului Mihai Doboș. Are zece
copii.
— Copiii sint bucuria vieții noastre, mi-s dragi ca lumina ochilor
— spune mama lor, Veronica Do
boș (Are 40 de ani și este coope
ratoare). Fiecare dintre cele cinci
fete și cinci băieți își are rostul
său, cei mai mărișori sint oameni
cu personalitate, învățați de mici să
muncească, să se respecte și să se
ajute între ei.
— E greu să creșteți zece copii ?
am întrebat.
— Nu-i ușor ; a fost mai greu
cind erau toți mărunței. Acum e
mult mai ușor. La noi e o tradiție:
copiii mai mari îi ajută pe cei
mici. Așa am apucat din moșistrămoși, așa facem și noi. Și mer
sul la școală ori la grădiniță e
bine orînduit ; rămine acasă di
mineață ori după-amiază unul
dintre cei mari care îngrijește de
cei mai mici. Cind mergem la
munca cimpului o facem fără
grijă.
— Cum sînt sprijinite familiile
cu mulți copii aici în comună?
— în toate felurile. De la dispen
sarul medical vine acasă cite un
medic ori de cite ori e nevoie ;
cind copilul e mic, asistenta medi
cală vine să-l vadă zilnic. Pot

zice că un copil
nici n-are timp
să, se îmbolnă
vească
intre
două vizite me
ditate. Și, de ce
să. nu spun, am
și eu destulă ex
periență in creș
COPIII
terea și' îngriji
rea ‘ copiilor...
— Și cum vă
descurcați...
.— Nici .o gri
VIITORUL
jă, zice mama
întregii țări s
Veronica. în afara ciștigului
din munca in
cooperativa agricolă, primim cite 3 080 lei lunar,
lor pentru muncă și viață. Sînt loalocație de stat pentru copii. Și
calnică, am casă aproape de disincă cinci sute lei indemnizație apensar. Toți cei șapte medici și 12
cordată ca mamă cu mulți copii,
cadre medii își fac datoria, ziua
Deci 3 580 lei lunar adaos la retriși noaptea. Timpul nostru e dedi
buția mea și a soțului.
cat sănătății oamenilor, copiilor,
prevenirii îmbolnăvirilor. Iar pre
— La nivelul comunei — intervenția incepe și se încheie cu ac
vine președintele consiliului popuțiunile multe, variate, atractive de
Iar — sprijinul statului pentru cele
educație sanitară ; am organizat
960 mame cu mulți copii se con
zece mese-rotunde pe teme de edu
cretizează, intr-un singur an, în
cație sanitară, cu largă participa
1988, la suma de 5 420 000 lei. Alte
re a mamelor, șase gale de filme
mult mai multe milioane de lei re
pe aceleași teme, lecții in școli,
prezintă alocațiile de stat acordate
consultații pe grupe omogene de
familiilor pentru fiecare copil.
bolnavi, instruirea grupelor sani
Dr. Adriana Marinescu, șefa cir
tare de prim-ajutor".
cumscripției medicale locale, ne
Părăsind comuna, ne-am reamin
vorbește de familia cea mare a co
tit de ceea ce ne spunea pre
munei. „Adică fiecare dintre cele
ședintele consiliului popular : „La
9 grădinițe de copii și cele 9 școli
noi, tot ceea ce se construiește
generale, multele cercuri profesio
se face cu gîndul la viitor, la ziua
nale ori echipe artistice fac parte
de mîine, adică la copii".
din marea familie a comunei. Fie
care cu rosturi precise în creșterea
C. BORDEIANU
și educarea copiilor, în formarea
Gh. BALTĂ

Ion Goranda. Printre laureații ga
lei s-au numărat., de asemenea, și
Anca Sigartău și Alexandru Bindea — protagoniști in spectacolul
I.A.T.C.. mai puțin reușit după opi
nia noastră — cu „Mobilă și du
rere" de T. Mazilu.
Ceea ce ni s-a părut mai deosebit
de data aceasta — preocupare mai
veche, mult extinsă insă — a fost
deschiderea către mase din ce in
ce mai largi de spectatori. Manifes
tarea de la Costinești a prilejuit,
dincolo de perimetrul mai îngust al
concursului, o generoasă, amplă intilnire a tinerilor actori, a teatrului
in genere, cu un extrem de nume
ros public al acelorași generații —
impactul . artistic puternic soldindu-se și cu un efect educativ pe
măsură. Innoindu-și sensibil formu
la și îmbogățindu-și conținutul, ma
nifestarea de la Costinești. adevărat
„maraton" de activități teatrale, a
devenit, totodată, o școală de fami
liarizare. a spectatorilor cu compar
timentele și etapele creației teatra
le, o școală de educare a publicului
in direcția receptării teatrului și
spectacolului de poezie.
Organizatorii au făcut bilanțul a
32 de „acțiuni" ce au inclus in jur
de 35 000 spectatori. Cifrele spun
mult. Dar spun totuși insuficient.
Sperăm să fim mai concludenți evocind citeva dintre aceste manifestări
și ..mai ales- atmosfera de meditație
sau de entuziasm ce le-a caracteri
zat.
Vom incepe prin a evoca roman
tismul intilnirii cu lirica eminesciană
„la marginea mării", in acompania
mentul „valurilor, vinturilor". Se cu
vine observat că prezența in recital,
ca și, in alte rinduri. a unor actori
precum Gheorghe Cozorici a ridicat
mult nivelul serii, destui dintre ti
nerii recitatori părind insuficient de
familiarizați cu rigorile rostirii și
chiar- cu datoria „sfintă" a memo
rării versurilor eminesoiene (fapt
pentru care nu le-au rostit ci... ci, tit !). Vom continua prin a men
ționa cele două seri „faceți cunoș
tință cu„.“, ce au aliniat la rampă
sub semnulunei mari diversități sti
listice mulți tineri actori reprezen
tativi ai teatrelor din țară, dintre
care amintim, pentru performanțele
atinse, pe Viorica Geanta Chelbea,
pe Cerasela Stan. Luminița Stoianovici. Dan Aștileaîi, Adiian Titieni,
Anca Sigartău ș.a.
Deosebit de impresionante au fost
și : întîlnirile revistei „Teatrul" —
cea de-a XlI-a găzduită de Costi
nești prelungindu-se sub cerul înste
lat și razele lunii pină spre miezu
nopții : o seară de autentică vibrație
culturală, de retrăire profundă a va
lorilor clasice, in care au răsunat :
versul lui EmineScu. proza lui
Creangă, monoloage din Caragiale,
poeme de Blaga. Elitys, Marin Sorescu. O seară ce a prilejuit, ală
turi de clipe de elevație, și momente
de superior agrement. O seară in
care dovezile de virtuozitate date de
actori de prestigiu, precum Mircea
Albulescu, Ilie Gheorghe, Dionisie
Vitcu (de la Naționalele din Bucu
rești, Craiova. Iași), dar și de actori
precum Valentin Uritescu. Mihai
Mălaimare, Anda Călugăreanu. ori
Radu Duda — s-au impletit cu unele de lirism tulburător sau de un
comic pregnant.
Evoluțiile în direct (dintre care am
aminti îndeosebi recitalul extraor
dinar al grupului „Contemp" și cel al
actriței Adam Erszebet din Tirgu
Mureș) s-au îmbinat în cadrul Galei
cu mărturii inregistrate pe bandă cu
privire ia spectacole-eveniment ale
teatrului românesc contemporan.
Proiecțiile video insoțite de prezen
tări au propus atenției montări de
referință. O utilă inițiere in creația
teatrală s-a relevat și prin expoziția
de scenografie, la care au expus,
alături de personalități ale domeniu
lui, ca Emilia Jivanov, Mihai Madescu — tineri valoroși ca Maria
Miu. Mugur Pascu, Nicolae Stan-ciu ș.a.
In această ediție Costineștiul a
propus, ca să zicem așa. propria sa
„școală de teatru" — prin prezentă
rile și comentariile ce au insoțit evoluțiile artistice (comentarii făcute
cu dăruire și competență de redac
torii revistei „Teatrul" și invitații
lor), ca și prin „selecția" sui-generis. desfășurată pe estrada de la Obelisc, sub privirea binevoitoare și
spirituală a unor cadre I.A.T.C. dțn
Capitală, in frunte cu Mircea Albu
lescu.
N-a lipsit nici inaugurarea unui
„atelier" de mișcare — ale cărui
cursuri de inițiere ținute de mem
brii grupului „Contemp" au antre
nat o mulțime de iubitori ai dansu
lui și gimnasticii ritmice.
Nu putem încheia aceste notații
fără a sublinia că publicul, marele
beneficiar al „Galei tinerilor actori",
s-a dovedit deosebit de preocupat de
artă, de natura și modalitățile me
sajului ei, s-a dovedit avizat, recep
tiv și. am cuteza să spunem, chiar
talentat, stimulirțd comunicarea prin
intermediul teatrului. Altfel spus,
contactul cu „capitala estivală a ti
neretului" a reprezentat pentru
arta seculară a teatrului nostru un
îndemn la „tinerețe fără bătrinețe"
— „Gala" de la Costinești constituindu-se ca o nouă invitație adusă in
stituțiilor teatrale, realizatorilor și
interpreților de a respinge orice
compromisuri artistice și de a tinde
— printr-un repertoriu substanțial,
de înaltă ținută culturală și scenică
și prin transfigurări artistice auten
tice — către noi și noi realizări de
referință,

Natalia STANCU
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Colective de oameni ai muncii din economie raportează obținerea
unor succese de seamă în înfăptuirea și depășirea planului

INDUSTRIA CAPITALEI A ÎNDEPLINIT PLANUL
PE 3 ANI Șl 8 LUNI DIN ACTUALUL CINCINAL
rîrea Plenarei C.C. al P.C.R. de a propune realegerea
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea. in su
Folosim acest prilej pentru a exprima ■ ceHe mal
prema funcție de secretar general al partidului, con
■respectuoase mulțumiri
tovarășei Plena Ceaușescu
vinși că această opțiune Istorică constituie garanția
pentru sprijinul generos de care am beneficiat, pentru
sigură a înfăptuirii cu succes a minunatului program
contribuția substanțială a cercetării științifice la solu
al partidului de ridicare a patriei pe cele mai înalte
ționarea problemelor producției, pentru creștertta rolu
piscuri ale progresului și civilizației comuniste.
lui științei, invățămîntului și culturii în întreaga acti
Exprimîndu-vă și cu acest prilej dumneavoastră,
vitate economico-socială.
mult iubite și stimate tovarășe secretar general
în investiții — se spune în continuare în telâgrarrtA
Nicolae Ceaușescu, mult stimatei tovarășe Elena
— a fost realizat un volum de lucrări cu 2 miliarde
Ceaușescu omagiul cel mai fierbinte pentru pilduitoalei mai mare față de prevederile planului, fiind puse
rea activitate revoluționară dedicată binelui și
în funcțiune 88 capacități de producție, concomitent
cu finalizarea unor importante obiective prevăzute in \ prosperității intregii națiuni, comuniștii, toți oamenii
muncii din Capitală, puternic Însuflețiți de luminoa
grandiosul program, care, elaborat și Înfăptuit sub
sele perspective ale noului destin al patriei, magis
directa dumneavoastră Îndrumare, conferă acțiunii de
tral înfățișate in documentele pentru marele forum
modernizare și sistematizare a Capitalei dimensiuni
cpmunlst din noiembrie, vă asigură că vor face totul
de o anvergură fără precedent, reprezentative pentru
pentru
a fi în primele rinduri in Înfăptuirea politicii
transformările înnoitoare pe care le cunoaște întreaga
partidului
și statului nostru, pentru a întimpina cu
tară în această glorioasă epocă de deplină aiitmare a
cele mal bune rezultate în toate domeniile cea de-a
vocației creatoare a poporului român.
45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare
Profund recunoscători față de tot ceea ce ști făcut
socială și: națională, antifascistă și antiimperialistă de
și faceți pentru dezvoltarea șl înflorirea Capitalei, a
la 23 August și Congresul al XIV-lea al Partidului
Întregii noastre țări, comuniștii, toți oamenii .muncii
din municipiul București susțin din toată inima hotăComunist Român.
(Urmare din pag. I)
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In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, colective de oameni ai muncii de pe iritreg cuprinsul patriei
raportează îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de plan. Este
exprimată în acest fel hotărirea fermă a clasei noastre muncitoare de
a asigura, așa cum a cerut secretarul general al partidului, realizarea,
pînă la 23 August, a sarcinilor de plan pe opt luni ți pe întregul an
pînă la cel de-al XIV-lea Congres al P.C.R.
în telegrama Comitetului Jude
țean Covasna al P.C.R. se rapor
tează că industria județului a în
deplinit planul la producția-marfă
pe trei ani și opt luni din actualul
cincinal. In acest interval, unită
țile economice ale județului au
realizat o producție suplimentară
în valoare de 600 milioane lei. con
cretizată în importante cantități de
lignit, confecții textile, cherestea,
alte produse necesare economiei
naționale.
Puternic mobilizați de inflăcăratele dumneavoastră îndemnuri și

chemări, mult stimate $1 iubite to
varășe secretar general — se arată
im telegramă —, ne reinnpjm anga
jamentul de a acționa cu abnegație
și dăruire pentru îndeplinirea
exemplară. în devans, a planului
pe acest an și pe întregul cincinal,
pentru a ne spori contribuția Ia
progresul multilateral al scumpei
noastre patrii. Republica Socialistă
România.
Unitățile subordonate Consiliului
Popular al județului Brașov rapor
tează realizarea sarcinilor de plan
la producția-marfă industrială pe

trei ani și zece luni, creîndu-se
condiții ca pină Ia sfirșitul anului
să se obțină o producție suplimen
tară în valoare de 170 milioane lei.
Oamenii muijcii din unitățile
subordonate Consiliului Popular al
județului Sălaj au îndeplinit pla
nul pe trei ani și opt luni la productia-marfă industrială, export și
prestări servicii, urmînd ca pină la
23 August să obțină suplimentar o
producție-marfă industrială de 30
milioane lei. 5 milioane la prestări
servicii și o jumătate de milion la
export.
Oamenii muncii din orașul Drăgășani, județul Vîlcea. raportează
că au depășit unul din obiectivele
actualului cincinal, realizînd un
volum de activitate economică pe
locuitor de 110 000 lei.
De asemenea, unitățile proprii ale
Consiliului Popular Drăgășani ra
portează realizarea integrală a sar
cinilor de plan pe întregul cincinal

în Industria mică și prestările de
planul la principalul indicator de
servicii, obținind pină in prezent,
producție fizică — cupru in consuplimentar, peste 30 milioane lei, ; centrate — pe trei ani și opt luni,
concretizate in confecții textile,
obținind suplimentar 53,4 milioane
confecții
încălțăminte.
produse
lei la producția-marfă.
agroalimentare și alte bunuri de
întreprinderea Mecanică pentru
larg consum.
Agricultură Botoșani raportează
Oamenii muncii din orașul Făl
realizarea planului de producție
ticeni, județul Suceava, au îndepli
pe trei ani și opt luni și obținerea
nit planul pe trei ani și opt luni
unei producții suplimentare in
încă de la 6 august, creînd posi
valoare de 14,5 milioane lei, pină
bilitatea de a livra peste plan pro
la sfirșitul lunii.
duse în valoare de peste 160 mi
întreprinderea de Rețele Electri
lioane lei.
ce Iași a îndeplinit planul pe trei
Oamenii muncii din industria
ani
și opt luni, reaiizind peste
orașului Băilești, județul Dolj, au
prevederi 38 000 kWh energie elec
îndeplinit, Ia 8 august, planul pe
trică in microhidrocentrale și 2,5
trei ani și opt luni, urmînd ca milioane
lei la activitățile induspînă la sfirșitul lunii august Să ob î triale, proiectare
și construcțiițină o producție suplimentară de
montaj.
aproximativ 80 milioane lei.
întreprinderea Minieră Comăîntreprinderea de Produse Re
fractare „Răsăritul" din Brașov nești, județul Bacău, raportează
realizarea
planului pe trei ani și
raportează realizarea planului pe
luni la producția-marfă indus
trei ani și zece luni, cu o producție opt
trială, urmînd ca, pină la 23 Au
industrială suplimentară de 80 mi
gust, să obțină o producție-marfă
lioane lei.
industrială suplimentară in valoa
întreprinderea Forestieră de Ex
re de un milion lei.
ploatare si Transport Piatra Neamț
Oamenii muncii de la întreprin
a îndeplinit prevederile de plan pe
derea
Piese de Schimb Energetice
trei ani și nouă luni, obținind o
Filiași,
județul Dolj, au îndeplinit
producție-marfă suplimentară în
la 6 august planul la producțiavaloare de 278 milioane lei.
marfă pe primele opt luni ale
Oamenii muncii de la întreprin
derea de Subansamble și Piese acestui an, urmind ca pină la
pentru Mijloace de Transport din sfirșitul lunii să obțină suplimentar
o producție de 11 milioane lei.
Oradea raportează îndeplinirea in
Oamenii muncit de la Institutul
dicatorilor economico-financiari pe
de Studii și Proiectări Energetice
trei ani și opt luni, obținind o pro
ducție suplimentară de 168 milioane
București au îndeplinit planul la
lei. în condițiile depășirii prevede
toți indicatorii pe opt luni din
rilor la productivitatea muncii și
acest an, obținind economii de
reducerii cheltuielilor Ia 1000 lei 24.3 milioane lei la investiții. în
producție-marfă.
această perioadă. institutul a
predat, peste prevederi, numeroase
întreprinderea de Morărlt șl
proiecte șl a realizat importante
Panificație Bacău a îndeplinit sar
economii de metal și ciment.
cinile de plan pe trei ani și opt
luni la producția-marfă industria
întreprinderea Integrata de In
lă, urmînd ca pină la 23 August
din Zalău, județul Sălaj, a îndepli
să obțină un volum suplimentar
nit planul la export pe opț luni
de produse de 80 milioane lei.
din acest an cu o depășire de
13.4 milioane lei.
întreprinderea
de
Confecții
Bacău a îndeplinit sarcinile de
în telegrame se arată, de ase
plan la producția-marfă pe trei
menea. că oamenii muncii din
ani și opt luni. Pînă la 23 August
unitățile menționate acționează cu
se va obține o producție-marfă
fermitate pentru a îndeplini sarci
industrială pește prevederi die 80
nile ce le revin in acest an și pe
ml1 ioane lei.
întregul cincinal, pentru a-și spori
Oamenii muncii de Ia întreprin
contribuția la ridicarea pe noi
derea Minieră Bălan, județul Har
trepte de progres și civilizație a
ghita, au indeplin.it, la 7 august.
României socialiste.

TELEGRAMĂ
Primuî-mlnistm al Guvernului
Republicii
Socialiste
România,
Constantin Dăscălescu, a trimis o te
legramă noului prim-ministru al
Guvernului
Republicii
Populare
Congo, Alphonse Poaty Souchlaty,
cu ocazia desemnării sale în aceas
tă funcție, prin care ii adresează
calde felicitări și cele mai bune
urări de sănătate și fericire perso

Cronica

nală, de succes in îndeplinire» mi
siunii încredințate. în telegramă »e
exprimă convingerea că, în spiritul
și pe baza înțelegerilor convenite
la cel mai înalt nivel, guvernele ro
mân și congolez iși vor «duce o con
tribuțietot m»i Însemnată
la dez
voltarea continuă a relațiilorde prie
tenie și cooperare statornicite într»
țările șl popoarele noastre.

zilei

Cu. prilejul Zilei naționale a Re
publicii Ecuador, însărcinatul cu
afaceri al acestei țări la București,
Miguel Carbo, a oferit, joi, o re
cepție.
Au participat miniștri, reprezen
tanți al conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, ai altor ministere
și instituții centrale, oameni de cul
tură și artă, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați In. țara noastră.
\
*
în perioada 7—10 august, navașcoală militară turcească „Sokullu

Mehmet Pașa" a efectuat o vizită in
portul Constanta.
Conducătorul marțului. Însoțit da
un grup de ofițeri -turci, a făcut vizite protocolare primarului munici- J
piului Constanți și locțiitorului comandantului Marinei Militare. Din
partea oaspeților, la Monumentul g
Victoriei din Constanța a fost depu
să o coroană de flori.
Membrii echipajului au vizitat In
stitutul de Marină, obiective cuitural-turistice și monumente istorice
din municipiul Constanta șt de pe
litoralul românesc al Mării Negre.
(Agerpres)
2.1 August 1944 — 23 August 198»

19.45
20,05

Astăzi, in jurul orei 1140, pos
turile noastre de radio ți televi
ziune vor transmite direct de Ia
Sala Palatului Republicii Socialis
te România ședința de închidere
a lucrărilor Plenarei lărgite a Con
siliului Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare. Silviculturii șt
Gospodăririi Apelor.
19.00 Telejurnal • In înttmpînarea ma
rii noaswa sărbători
naționale.
19,25 Columnele flemnităpl românești •

20,25
20.45
21,05

21,SS
21,50

• Construim socialismul cu po
porul, pentru popor. Documentar
România în lume. Documentar
Proiectul Programului-Dlrectlvă al
Congresului al xrv-lea al P.C.R.
Insuflețitor program de ascensiune
a României • Construcția de ma
șini. Ritmuri prioritare pentru
subramurile de vtrf
Copiii cinti patria ți
partidul.
Program literar-muzical-coregrafle
tnvâțâmtnt — cercetare — produc
ție « Școala românească — pre
zență de prestigiu in confruntările
internaționale
Univers, materie, viață. Emisiune
de educație materialist-ștlințifică
Bijuterii muzicale românești
Telejurnal

De la Ministerul Educației și Invățămîntului
în perioada 29—31 august 1989 se
va organiza un nou concurs de ad
mitere pentru ocupare^ locurilor ră
mase Mbere la clasa aXI-a. cursuri
de zi, la .profilurile industrial și in
dustrial- agricol, precum și Ia clasa
a Xl-a, cursuri serale, la toate pro
filurile.
Numărul de locuri se află afișate
Ia inspectoratele școlare județene (al
municipiului București) și Ia unită
țile de invățămint unde se va sus
ține examen.
înscrierea caridldaților ți susține

rea examenelor de diferență se fac
in perioada 25—28 august 1989.
Probele scrise se vor susține in zi
lele de 29, 30 și 31 august șuc.
Afișarea rezultatelor ți redistri
buirea candidaților neadrrtișl din
lipsă de locuri la alte licee sau scoli
profesionale se vor face in perioada
3—4 septembrie.
Informații suplimentare șe pot ob
ține de la unitățile de invățămint
care organizează concursul de admi
tere in licee, precum și de la inspec
toratele școlare județene (al muni
cipiului București).

VALEA JIULUI : Ritm înalt de dezvoltare a localităților

Oamenii muncii de pe ogoare raportează încheierea recoltării fasolei
și ovăzului și realizarea unor producții mari la hectar
în telegiame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secr&iar
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
Romdnia, comitete județene de partid raportează încheierea recoltării
unor culturi de vară și obținerea de recolte mari la hectar, superioara
celor planificate. Aceste rezultate pun cu putere în lumină justețea po
liticii agrare a partidului și statului nostru, superioritatea agriculturii
socialiste, grija permanentă a conducerii partidului nostru, personal n
secretarului său general, acordată dezvoltării acestei ramuri de bază
a economiei naționale. Recoltele foarte bune obținute sînt rezultatul
nemijlocit al dezvoltării puternice a bazei tehnico-materiale a agricul
turii, utilizării unor soiuri și hibrizi de înaltă productivitate, al promo
vării susținute in marea producție a rezultatelor cercetării științifice.
Obținerea acestor producții superioare la nivelul tuturor județelor sa
datorează, în măsură hotărîtoare, muncii pline de abnegație a tuturor
celor care lucrează pămîntul patriei — țărani cooperatori, mecaniza
tori, specialist} -, care, în condițiile marii proprietăți socialiste, au
deplina posibilitate să-și valorifice plenar priceperea, hărnicia și cu
noștințele tehnice pe care le-au dobindit.
Comitetele județene Botoșani, lași și Tulcea ale P.C.R. raportează
terminarea recoltâ/ii culturilor de fasole și obținerea unor recolte mediii
de 5 037, 5 032 și» respectiv, 5 020 kg la hectar ; comitetele județene
Satu Mare și Neamț ale P.C.R. raportează încheierea recoltării ovăzu
lui și realizarea unor producții medii de 5 120 și, respectiv, 5 014 kg
la hectar. In aceste Zile — se arată în telegrame —, o atenție deosebită
se acordă eliberării terenurilor de producția secundară și executării ară
turilor. Se lucrează, cu intensitate, de asemenea, la irigarea culturi
lor, la recoltarea legumelor și fructelor destinate industrializării și apro
vizionării populației, la stingerea și depozitarea furajelor, efectuarea al
tor lucrări in cimp și în zootehnie.
In încheierea telegramelor, oamenii muncii de la sate își exprimă
sentimentele de profundă dragoste și recunoștință față de secretarul
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea ce
a făcut și face pentru dezvoltarea agriculturii, pentru înflorirea mul
tilaterală a țării, angajindu-se să întimpine cu rezultate deosebite in
muncă marile evenimente ale acestui an.

în această perioadă a eforturilor
pentru autodepășire, in toate dome
niile activității economice, pentru
transpunerea in practică a orientă
rilor și indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu
cuprinse în
cuvintările la Plenara C.C. al P.C.R.
din 27—28 iunie și la plenara Consi
liului Național al Oamenilor Mun
cii. in proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al
XIV-lea al partidului și in siringă
legătură cu acestea a avut loc de
curind un schimb de experiență or
ganizat de Consiliul Național al Fe
meilor, in colaborare cu Ministerul
Industriei Ușoare, Centrala Indus
triei Pielăriei. Cauciucului și încăl
țămintei și Comitetul uniunii sin
dicatelor din întreprinderile de in
dustrie ușoară. Scopul 7 Sporirea
contribuției femeilor ce Iucrează_ in
acest important sector producător
de bunuri de consum la creșterea
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, astfel incit colectivele ce
lor circa 60 de unități cu acest pro
fil din țară să intimpine cele două
mari evenimente politice ale anului
— 45 de ani de la înfăptuirea actu
lui istoric de la 23 August 1944 și
Congresul al XIV-lea al partidului
— cu noi și importante succese.
în întreprinderile de unde ne vin
pantofii, gențile, mănușile. cojoa
cele, elegantele haine de blană lu
crează nu mai puțin de 75 000 de
femei, adică 62 la sută din totalul
personalului muncitor. Le intilnim
aproape în toate fazele procesului
de producție. în atelierele de crea
ție și proiectare, la controlul de ca
litate. Le intilnim pe postul de
maistru, de șef al unor formațiuni
de lucru, in biroul directorial al
unităților și chiar al centralei. Se
poate spune deci că priceperea, fan
tezia, talentul și munca lor se re
găsesc în produsele ce sint destinate
beneficiarilor interni și externi, că
bunul renume al produselor acestui
sector industrial se datorește și mîinilor harnice ale femeilor.
Acestea au fost premisele de la
care s-a pornit in organizarea aces
tei intilniri. considerând că femeile
se pot implica în și mai mare mă
sură in procesul de modernizare a
producției, in necontenita luptă cu
moda, cu cerințele ei imperative și
fără drept de apel, ciștigind, astfel,
prețuirea partenerilor externi, pe
piețe tot mai pretențioase. Iar dacă
crearea și fabricarea unor obiecte

care să fie utile și de bun gust se
potrivește de minune specificului
muncii feminine, migala, atenția
pentru amănunt, cu un cuvint — ca
litatea, sint tot atitea caracteristici
ale acesteia. Un potențial remarca
bil pe care .schimbul de experiență
amintit și-a propus să-l stimuleze,
să stirnțască ambiția, pe deplin po
zitivă, a celor 75 000 de iscusite lu
crătoare.
Schimbul de experiență la care am
participat nXi s-a oprit, decit in trea
căt, la realizări, nu puține și demne

LA FASOLE

. .

.

Județul Botoșani - 5037 kg la hectar
Județul lași - 5032 kg la hectar
Județul Tulcea - 5020 kg la hectar S

LA OVĂZ
e Județul Satu Mare - 5120 kg la hectar
9 Județul Neamț - 5014 kg la hectar
ț

Unități cu producții mari la hectar

LA FASOLE
IN JUDEȚUL BOTOȘANI
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Roma — 5162 kg Ia
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Havirna — 5 137 kg la
hectar

cil fabricii. S-a stăruit asupra cau
zelor mai ales pentru că s-a consta
tat că ele sint de natură subiectivă.
Oare nu din aceleași miini ies acele
minunate Încălțări, văzute in expo
ziție, ca și cele cu defecte, surprin
se in loturile de marfă trimise co
merțului ? De fapt, aceste cauze se
numesc indisciplină în respectarea
tehnologiilor, neatenție in execuție,
eclipsă de exigență la controlul de
calitate.
S-a stăruit insă nu asupra in
ventarierii cauzelor, ci Îndeosebi a

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sîrbi —■ 5 128 kg la
hectar

IN JUDEȚUL
TELEORMAN
• întreprinderea Agricolă de
Stat Blejești — 5 085 kg la
hectar

din sectorul 3 al Capitalei, s-a refe
rit la slaba preocupare a comisiilor
de femei din cele două unități de
profil din sector față de organizarea
unor acțiuni menite să le sprijine in
efortul lor de perfecționare profe
sională ; Adriana Bădilă, președinta
comisiei de femei din întreprinderea
sibiană „13 Decembrie", a vorbit des
pre rolul activ al acestei comisii in
întrecerea socialistă.
în altă ordine de idei, dar in
strinsă legătură cu tema, unii din
tre participants la dezbateri ■ s-au

Un obiectiv important pe agenda de lucru
a comisiilor de femei-calitatea produselor
Pe marginea unui schimb de experiență organizat
de Consiliul Național al Femeilor și Ministerul Industriei Ușoare
de luat in seamă. în locul referatu
lui „clasic", cu date și cifre, cu a»
precieri grupate în două capitole —
„realizări" și „lipsuri", participan
tele — vicepreședinte ale comitete
lor județene și președinte ale comi
siilor de femei din unități producă
toare, au fost poftite, mai intii. să
viziteze două expoziții : una in care
absolut toate exponatele au întrunit
aprecieri superlative, iar alta ce în
fățișa reversul — pantofi cu talpa
dezlipită, cu cusături strimbe. nuan
țe diferite pe aceeași piesă și alte
asemenea „scăpări". Să precizăm că
asemenea exemplare nereușite sint
rare, ele reprezentînd mai puțin de
o mlime, cele defecte fiind oprite
în diferitele filtre interne ale con
trolului de calitate și trimise înapoi
spre remediere. De ce totuși se
face caz de aceste „scăpări" ? Din
mai multe motive. Mai intii pentru
că remedierile costă și încarcă arti
ficial cheltuielile de producție. Mai
apoi, fiindcă orice pereche de încăl
țăminte sau alt obiect din piele exe
cutate neglijent nemulțumesc pe oel
care le cumpără, aduce daune măr-

mijloacelor de eliminare a acestora,
a modului în care comisiile de fe
mei pot contribui la aceasta. Adria
na Ispravă, vicepreședinte al Con
siliului uniunii sindicatelor din in
dustria ușoară, s-a referit la iniția
tivele muncitorești, cu valoare pro
bată, ce' pot fi extinse, dar care, deo
camdată, nu sint aplicate decit spo
radic, cum sînt „Cercurile calității",
ai căror membri se angajează să
mențirtă un nivel superior de exi
gență, .«Buletinul calității",
ce ar
trebui afișat pretutindeni, dar nu
este ; Ștefan Popa, reprezentantul
Inspectoratului general pentru con
trolul calității produselor, sub
linia necesitatea ca acei ce lu
crează in compartimentele C.T.C? să
nu mai facă nici un fel de concesii
„colegiale", arătind că repetarea
abaterilor și neglijențelor se dato
rește faptului că directorii, consiliile
oamenilor muncii nu sînt informați
zilnic asupra „pulsului" calității,
pentru ca și măsurile să fie promp
te, fără a se aștepta acumularea
mai multor neajunsuri; Olga Pădiiraru, președinta Comisiei de femei

referit la importanța aportului fe
meilor la permanenta împrospătare
și înnoire a producției prin creații
și tehnologii noi. Paula Stoica, di
rector tehnic în centrala de profil,
a venit cu argumente semnificative :
80 Ia sută dintre creatorii de modele
sînt femei, 130 de invenții și inovații
ce se aplică au ca autori femei ;
Agripina Fica. directorul Institutu
lui de Cercetări în Domeniul Pielăriei
și Cauciucului, a ținut să precizeze că
in cele 63 de cercetări încheiate, în
acest an. în cele 7 tehnologii noi și
8 modernizate este incorporată o
bună parte din munca si puterea de
creație tehnică a cercetătoarelor din
institut. Nu au lipsit nici criticile
la adresa activității acestui sector
de avangardă a noului. Se pare că
mai sint invenții și inovații ce-și
așteaptă valorificarea, că există incă
reticențe și intirzieri in implementa
rea noului.
Revenim la întrebarea : ce sar
cini revin comisiilor de femei ca
urmare a acestui schimb de expe
riență 7 In final, tovarășa Ana Mureșan, președinta Consiliului Națio

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mereni — 5 060 kg la
hectar
în telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii
din unitățile amintite raportează
terminarea recoltării culturilor de
fasole și realizarea unor producții
mari, superioare celor planificate.
în continuarea telegramelor se
arată că in aceste zile eforturile
sint Îndreptate spre eliberarea te
renurilor de resturi vegetale și
efectuarea arăturilor. Se acordă
maximă atenție recoltării legume
lor și fructelor, strîngerii și depo
zitării furajelor, asigurîndu-se în
toate unitățile agricole o balanță
furajeră corespunzătoare. Cu inten
sitate se acționează la pregătirea in
cele mai bune condiții a campaniei
agricole de toamnă, astfel îneît să
se obțină recolte mari și la celelalte
culturi..
Toți oamenii muncii de la sate
— se arată în încheierea telegra
melor — sint pe deplin hotăriți să
muncească cu dăruire și într-un
spirit de înaltă disciplină pentru a
obține în acest an rezultate cit mai
bune, sporindu-și astfel contribuția
Ia înflorirea patriei noastre socia
liste. la creșterea nivelului de trai
al întregului popor.

nal al Femeilor, a sintetizat obîeeti*
vele ce stau in fața acestor comisii,
în lumina recentelor cuvîntări alt
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general ai partidului, in spiritul
înaltelor exigențe înfățișate de Programul-Directivă și Tezele Congre
sului al XIV-lea. S-a insistat asupra
întăririi muncii politico-educative,
în sensul formării și dezvoltării gindirii economice, cunoașterii și apli
cării
principiilor
mecanismului
economico-financiar, al întăririi răs
punderii personale față de proprie
tatea socialistă. în vederea menține
rii prestigiului cîștigat in rîndul
partenerilor externi, s-au stabilit
acțiuni specifice pentru implicarea
și mai profundă a femeilor în acți
unile ce au ca scop sporirea compe
titivității produselor, îndeplinirea
exemplară a planului la toți indica
torii și cu deosebire la export.
Amintim, dintre acestea, extinderea
„Cercurilor calității", a „Vitrinelor
calității", organizarea de demonstra
ții practice, schimburi de experien
ță, consfătuiri in vederea generali
zării experiențelor pozitive. Alături
de celelalte organizații de masă și
obștești, comisiile de femei vor tre
bui să se implice, intr-o măsură
mult sporită, in buna desfășurare a
cursurilor de ridicare a nivelului
de cunoștințe profesionale, în spriji
nirea și stimularea creației tehnice.
S-au accentuat din nou obiectivele
aflate in fața tuturor colectivelor —■
creșterea productivității muncii, în
cadrarea in normele de consum sta
bilite, întronarea unui climat de or
dine și disciplină. Paralel cu afir
marea tot mai puternică în produc
ție, s-a relevat rolul important ce
revine comisiilor de femei in solu
ționarea problemelor sociale de la
fiecare loc de muncă. Calitățile lor
de bune gospodine pot fi puse in
valoare la un nivel superior in crea
rea unui microclimat plăcut in sec
ții, în buna funcționare a cantinelor
și căminelor de nefamiliști, a creșelor și grădinițelor, a dispensarelor
de întreprindere, la aolicarea legis
lației muncii in ce privește femeia
mamă.
Așadar, în carnetele de notițe ale
participantelor la acest schimb de
experiență s-au adunat multe idei șl
obiective precise. Acum important
este ca acestea să fie aplicate în
viață.

Rodlca ȘERBAN

Acum, în intîmpinarea marilor
' evenimente politice ale anului
— 23 August și Congresul al
XIV-lea al partidului — minerii,
constructorii, toți cetățenii din
municipiul Petroșani, orașele Lupeni. Vulcan, Uricanț, Petrila și Aninoasa se prezintă cu frumoase
realizări in producție, in dezvolta
rea economico-socială a localități
lor. Și in Valea Jiului, după Con
gresul al IX-lea al partidului, s-au
investit peste 40 miliarde lei, care
s-au materializat in sporirea fon
durilor fixe de 7,4 ori. Astfel, au
intrat in funcțiune noi mine, uzine

de preparare a cărbunelui, unități
ale industriilor chimică si ușoară,
creindu-se peste 24 000 mi locuri
de muncă. în același timp. au fost
date in folosință mai mult de
32 000 apartamente și case ntai. nu
meroase magazine ți unități pres
tatoare de servicii către populație,
noi spații destinate îngrijiri# sănă
tății. invățămintului și culturii. De
asemenea, numai in primele 7 luni
ale acestui an au fost prertate oa
menilor muncii 1 126 noi aparta
mente. urmind ca pînă la sfirșîtul anului să mal fie construite incă
1 627 apartamente. (Sabia Cerbu).

BACĂU î Realizări ale energeticienilor
Preocupați de realizarea exem
plară a prevederilor de plan și a
angajamentelor asumate in între
cerea socialistă, energeticienii din
cadrul întreprinderii „Electrocentrâle" Borzești au reușit să furni
zeze peste plan în sistemul ener
getic național, numai in luna iulie,
aproape 29 000 MWh energie elec
trică. Cu aceasta, cantitatea de
energie electrică produsă peste pre
vederi de la începutul anului se
ridică la 86 880 MWh. De notat că
o mare parte din această cantitate

a fost obținută țn centralele de Ia
Onești și Comănești, care funcțio
nează pe bază de cărbune, în con
dițiile reducerii consumurilor teh
nologice în instalațiile proprii.
Succesul înregistrat se datorează
utilizării intensive a utilajelor,
creșterii gradului de siguranță în
exploatare a turboagregatelor și
cazanelor de aburi, asigurării unei
asistențe tehnice corespunzătoare
în toate schimburile, perfecționă
rii intregii activități productive.
(Gheorghe Baltă).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
BASCHET. După o zi de repaus.
Campionatul european de baschet
pentru cadete se reia astăzi in sala
„Olimpia" din Timișoara cu meciu
rile semifinale. Selecționata Româ
niei va întilni formația U.R.S.S.,
iar reprezentativa Cehoslovaciei va
evolua in compania echipei Spaniei.
CICLISM. Competiția ciclistă in
ternațională „Cupa Voința" a pro
gramat joi dimineața etapa a doua,
contracronometru in pantă (3 km),
ciștigată de polonezul Jan Skovronek in 7’19”. După-amiază s-a dis
putat etapa a 3-a, circuit pe străzile
orașului Ploiești, învingător fiind
Ludovic Covaci (Voința Arad), În
registrat pe 50 km cu timpul de
lhl3’15”. în clasamentul general in
dividual pe primul loc a trecut Slavomir Barul (Start Polonia), urmat
de Ludovic Covaci la 13” și Skovronek la 24”.

vremea
Prognoza meteorologică pentru in
tervalul li august, ora 20 — 14 august,
ora 20. In (ară : Vremea va fi ușor
instabilă, cu cerul temporar noros in
nordul, centrul șl nord-estul țării șl
predominant irumoasâ, cu cerul va
riabil, în celelalte regiuni. Vor cădea
ploi cu caracter de aversă. Însoțite șt
de descărcări
electrice șl izolat de
grindină in regiunile nordice, centrale

cinema
• Noiembrie, ultimul bal : UNION
(IS 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• „Lumea filmului pentru pace- —
Copilăria Iul Ivan: STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 12; 14,30 17; 19,30
• Flori
de
gheafă :
AURORA
(35 04 06) - 9; 11; 13; 15: 17: 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17;
19
• Secretul armei
secrete : LIRA
(31 71 TI) — 9; 11; 13; 15: 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Alo, aterizează străbunica : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17
• Viața ca o poveste (Filmul româ
nesc Ieri și azi): DRUMUL SĂRII —
19
•
Experimentul :
COTROCENI
(81 68 88) — 15; 17; 19
• De la literatură la film : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30 15,45 ; 19;
20,15
• Nava lu!
Yang :
BUCUREȘTI
(1581 54) — 8,45: 11; 13,11; 15,45; 17.45;
20, FAVORIT (45 31 70) — 9: 11; 13; 15;
17; 19. EXCELSIOR (63 49 45) — 9; 11;
1.3; 15; 17: 19
• Program special pentru copii și ti
neret — 9; 11; Jandarmul și jandar-

ATLETISM • în clasamentul
general al Marelui premiu al Fe
derației internaționale de atletism,
după
ultimele concursuri conduc
Marlene Ottey (Jamaica) și Sandra
Farmer (S.U.A.) cu cîte 45 puncte,
urmate de Jane Wohlschlag (S.U.A.)
— 42 puncte. Paula Ivan (România)
— 40 puncte etc. Paula Ivan este
prima in clasamentul probei de 1
milă (cu 24 puncte), urmată de
Doina Melinte (23 puncte) • La
Lagos, in penultima zi a campiona
telor de atletism ale Africii, nigeria
nul Yussuf Alli a stabilit un nou
record continental în proba de
săritură în lungime : 8,27 m.
FOTBAL. în meci preliminar
contînd pentru competiția interna
țională de fotbal „Cupa U.E.F.A.".
echipa iugoslavă Dinamo Zagreb a
Întrecut in deplasare, cu scorul de
1—0
(0—0),
formația
franceză
Auxerre.
șl nord-estice șl izolat în restul teri
toriului. Vlntul va sufla slab pină la
moderat. Temperaturile minime vor ti
cuprinse intre 10 șl 20 de grade, cele
maxime intre 25 și 29 de grade In ju
mătatea de nord a țării șt intre 29 și
34 de grade in celelalte regiuni. Pe
alocuri,
dimineața, se va
produce
ceață slabă. In București : Vremea va
fi predominant frumoasă, cu cerul va
riabil. sint condiții de averse .de ploaie
la sfirșitul intervalului. Vintul va su
fla slab pină la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre 17 șl
19 grade, cele maxime între 32 și 34
de grade.

mertțele — 13; 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38)
• Program special pentru copil și
tineret — 9; Locuri In inimă — 11;
13; 15; 17; 19: PACEA (71 30 85)

teatre
• Filarmonica
„George Enescu"
<15 56 78, la rotonda
Ateneului) :
Stagiunea camerală estivală. Laureați
ai Festivalului național „Cintarea
României". Simina Ivan — soprană,
Gdntil Abdula — plan. Stana Bunea
— harpă, Marfa Simlon — flaut și
voce — 19
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Sil
via — 18
• Teatrul Mic (14 70 81, la Rotonda
scriitorilor din Cișmigiu) : „Clntân:
România de azi". Spectacol de. sunet
și lumină — 21
• Teatrul Giuleștl
(sala Majestic.
14 72 34) : Arta conversației — 18.30
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase- (ia grădina Boema) ;
Bună
seara. Boema ! — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" <13 13 00): Meridiane folclori
ce — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Bu-All — 11

INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU
acordat ziarului „Tercuman" din Turcia
(Urmare din pag. I)

Considerăm că in cadrul tuturor acestor tratative este necesar să se
ajungă nu la măsuri simbolice, ci
la o reducere radicală a acestor ar
mamente. sub un control internatio
nal corespunzător !
în același timp, este necesar să se
;ț" acționeze pentru soluționarea tutuț ror problemelor litigioase dintre sta
te mumai și numai prin tratative.
O altă problemă deosebit de gravă
este aceea a subdezvoltării, a împăr
țirii lumii intr-un grup restrins de
țări bogate și marea majoritate a
stateSpr lumii, care trăiesc in sărăcie.
Este bine cunoscut că in acest dece
niu situația țărilor in curs de dez
voltare s-a înrăutățit, au devenit mai
sărace. Datoria lor externă a ajuns
la 1300 miliarde dolari, in timp ce,
anual, din țările în curs de dezvol
tare merg spre țările dezvoltate zeci
s de miliarde dolari. Recent, la Paris,
un grup de economiști au prezentat
cifre după care din 1982 pînă in prei, zent din țările sărace au fost acui mulate de țările bogata circa 280 mifc liarde dolari 1
Iată de ce. alături de problemele
dezarmării, problemele subdozvoltăj. rii și realizării unor noi relații eco' nomic^ mondiale reprezintă o altă
problemă vitală pentru existența omeniriii. Fără a se soluționa atît pro
blemei»? dezarmării, cit și probiemeîe
subdezvoltării nu se poate voriyi de
o econiomie stabilă, de realizarea
unor rblații echitabile între popoare.
Sint, de asemenea, multe alte pro
bleme '.importante, cum sint proble
mele miediului înconjurător — ecolo
gice —, care preocupă și trebuie să
preocupe' astăzi toate piopoarele. Tre
buie să se pună capăt! acelei politici
care a afectat foarte grav situația e£ cologlcă, mediul înconjurător și
pune in p<ericol viața și viitorul omeP nirii.
La acestea ar trebui adăugate pro
blemele gitave existent» chiar în țările dezvoltate — cum sint : șoma•j ful, faptul că 20—30 la sută din ti
neri nu au asigurate locuri de munV că ; creșterea sărăciei,lin timp ce un
V număr mai’restrins de bogați’acu
mulează uriașe bogății;; creșterea nu
mărului oamenilor fără locuințe — și,
•• de aici, și degradarea socială, creștet’ rea criminlalității. a oonsumului de
& droguri și altele, și altele.
Dar, repet.. problemele fundamen
ta tale care-., trebuie să ne preocupe sint,
în prințul rind, dezarmarea si
! subdezvoltarea. Aceste probleme nu
se pot sqluționa numai de cîteva
țări. Este> necesar ca toate statele, și
în primul rind. țările mici și mijlocii,
să se angajeze cu tpată hotărîrea in
lupta pentru soluționarea acestor
probleme. Este necesar să crească
; rodul O.N.U., al altor organisme inl: tețnaționale în Soluționarea lor.
jȚ , în,ce privește subdezvoltarea, noi
ne pronunțăm pentru o conferință in
ternațională la care să participe , și
țările in curs de dezvoltare, și țările
bogate, pentru a asigură împreună
soluționarea acestor probleme, inclu
și siv a datoriilor externe ale. țărilor în
j curs do dezvoltare și stabilirea noif lor principii de relații economice, ba
zate pe egalitate, pe avantaj reciproc.
Cu cit vom reuși să determinăm
'adoptarea unor hQtâriri realiste în
î. aceste probleme, cu'atît se vor crea
condiții mai bune pentru depășirea
greutăților actuale, pentru stabilita
tea economică, pentru a asigura tu
turor popoarelor condiții de dezvol
tare economico-socială independentă.

ÎNTREBARE : Vă rog să-mi
permiteți, stimate domnule pre
ședinte. să' mă alătur celor
ce subliniază că personalitatea
dumneavoastră este bine cunos
cută in întreaga lume. Este deo
sebit de plăcut să vă pot spune
că răspunsurile dumneavoastră
îmi oferă prilejul de a. constata
încă o dată că, intr-adevăr,
sinteți un mare cunoscător și in
profunzime al tuturor probleme
lor care preocupă omenirea de
astăzi. Pornind de la această
apreciere aș dori să cunosc con
siderațiile dumneavoastră cu
privire la faptul că. în ultima
perioadă, in unele țări- socialiste
se constată unele preocupări de
perfecționare a societății șl a
conducerii socialiste. Ce aprecie
re dă România acestor preocu
pări ?
........................

RĂSPUNS : Aș dori să menționez
că. pe ansamblu, țările socialiste au
obținut realizări importante în dez
voltarea economico-socială. Pornind
de la realitățile din România, dar
și din alte țări, se poate afirma că
viata demonstrează ce mari posibi
lități se creează pentru progresul
economic și social atunci cind po
poarele adoptă o cale de dezvoltare
care să înlăture inegalitățile sociale.
Dar și socialismul — ca și alte
orinduiri sociale, de pină acum și
existente — tr.ebuie să tină seama
permanent de noile cuceriri ale ști
inței și tehnicii, să-și perfecționeze
continuu formele de organizare, in
toate domeniile — inclusiv în ce
privește metodele de conducere a
societății.
în ce o privește. România a con-șlderat că dezvoltarea democrației
socialiste și realizarea .de noi orga
ne democratice ale oamenilor mun
cii reprezintă o necesitate
vitală
pentru crearea condițiilor de con
struire a socialismului cu poporul
și pentru popor. Fără Îndoială, am
acordat și acordăm o mare însemnă
tate parlamentului — sau Marii
Adunări Naționale. însăși compozi
ția sa este nouă, fiind formată din
muncitori; țărani, intelectuali si alte
categorii de oameni ai muncii. Ptentru alegerea unui deputat dgputiem
mai multe candidaturi. Același lucru
este valabil și în consiliile populare
județene, orășenești si comunale.
Dar am considerat și considerăm
că este necesar să creăm noi orga
nisme — consiliile oamenilor mun

cii — în toate unitățile. în indus
trie. peste 30 la sută din membrii
acestora fiind muncitori. Desigur, in
agricultură sint țărani, în unitățile
de invățămint, științifice șl altele
aint intelectuali sau alte categorii
de oameni ai muncii. Am căutat
insă ca și în aceste consilii să asi
gurăm participarea unui anumit/ nu
măr de muncitori, pentru că in so
cietatea noastră clasa muncitoa/e
reprezintă marea majoritate a por/ulației și. în mod corespunzător, / ea
trebuie să aibă și un rol impor
tant in conducerea societății. D.yir, in
același timp, repet, am asigur/at ca
toate categoriile de oameni ai, mun
cii șă participe. în mod corespunză
tor. la conducerea tuturor sectoare
lor de activitate.
Totodată, am creat organifsne pe
plan național. Avem, la 5 agi. Con
gresul oamenilor muncii — Ia care
participă 11 000 de oameni. Congresul
agriculturii, la care participă tot
11 000 de oameni. Congresifl științei
și învățămintului. la caTe. participă
7 000 de oameni și Congre/sul educa
ției și culturii. Ia care participă
5 500 de oameni. Toate aceste con
grese aleg organisme eu caracter
permanent — consilii naționale, larg
reprezentative.
La acestea se adaugă organizațiile
de masă și obștești, clin toate dome
niile, precum și Organizația Demo
crației și Unității Socialiste, creată
cu 10 ani în urmă, in care Sint cu
prinși cetățeni cate nu sint membri
ai partidului comunist. Astăzi, această organizație are peste 4 mi
lioane de menȚori, mai mult decit
partidul comuriist ! Toate aceste or
ganizații însă, recunosc rolul politic
conducător M partidului comunist.
Aceasta, dat/orită faptului că — prin
întreaga sa activitate — partidul a
demonstrat că acționează în interesul
întregii națiuni. pentru asigurarea
bunăstărij. independenței și suvera
nității întregului popor.
Am Menționat toate acestea pen
tru că ceea ce se întreprinde în
unele/țări socialiste noi considerăm
că sint preocupări pentru perfec
ționarea formelor de conducere.
Doresc să fiu foarte clar — au loc
și .unele fenomene pe care le consi
derăm greșite, dar noi pornim de
la faptul că fiecare partid, fiecare
popor trebuie să-și aleagă în mod
corespunzător calea dezvoltării eco
nomice. Perfecționarea formelor de
conducere, democratizarea constituie
și in socialism o necesitate perma
nentă. pentru că totdeauna trebuie
să ținem seama de noile condiții, de
dezvoltarea științei, tehnicii, a cul
turii. să găsim forme mai bune de
conducere a societății. Dar aceasta
înseamnă, după părerea mea. a mer
ge înainte, și nu înapoi 1 Tezele pri
vind privatizarea. Ceea ce inseamnă
întoarcerea la formele capitaliste de
proprietate, nu numai că. mu.pot șă
deschidă o perspectivă pehtru pro
gres. dar — așa cum le apreciază
chiar unele gazete din țările capi
taliste dezvoltate — vor duce socie
tatea înapoi, spre capitalism.
Noi Insă privim cu încredere v-'îtorul și apreciem că partidele din
țările respective, popoarele — tn
primul rînd clasa muncitoare — vor
ști să.păstreze, să consolideze cuce
ririle și să asigure dezvoltarea so
cietății socialiste, in forme cores
punzătoare. care răspund realități
lor din fiecare țară, dar care pro
pun 0 societate a dreptății și echită
ții intre cetățeni, care să excludă
asuprirea și inegalitatea.
în ce ne privește. în acest spirit
am elaborat documentele despre care
am vorbit privind dezvoltarea vii
toare a României și avem convin
gerea fermă că viitorul este al unei
lumi mai drepte, mai bune, în care
socialismul se va afirma ca orinduirea care dă o perspectivă nouă, de
progres, omenirii 1
ÎNTREBARE ; Fiind bine cu
noscută atenția deosebită pe
care o acordați instaurării unui
climat de pace și securitate in
Balcani, am dori să cunoaștem
dacă, după părerea dumnea
voastră, este posibilă o coope
rare autentică in această regiu
ne. Ce ar trebui făcut in acest
sens ?
. RĂSPUNS : Intr-adevăr, în activi
tatea sa de dezvoltare, a colaborării
cu alte state și de asigurare a păcii
in Europa, România a acordat și acordă o atenție deosebită probleme
lor păcii și securității in Balcani.
Țara noastră se pronunță ferm pen
tru transformarea regiunii noastre
într-o zonă fără arme nucleare, fără
baze militare străine și fără arme
chimice — o zonă care să asigure o
largă colaborare în dezvoltarea eco
nomico-socială. o strinsă prietenie
intre toate popoarele noastre.
Este adevărat, mal există unele
probleme între diferite state
din
Balcani. Noi considerăm insă că ele
nu .trebuie nici,, dramatizate,
nici
exagerate. Trebuie să se pornească
de la faptul că fiecare țară din Bal
cani, ca din întreaga lume, trebuie
să-și soluționeze problemele în de
plină libertate și independență, că
singurul judecător — dacă o proble
mă este bine soluționată sau nu —•
este poporul din țara respectivă.
Iată de ce eu apreciez că pașii
realizați în ultimii ani prin organi
zarea unor intilntri, inclusiv la nivel
de miniștri de externe sau in dome
niul economic, trebuie să continue.
Noi am dori ca țările balcanice să de
pășească anumite probleme existente
între ele — dacă s-ar putea spune
așa, să lase aceste probleme să fia
soluționate in procesul dezvoltării re
lațiilor de colaborare și prietenie și,
fără îndoială, ele iși vor găsi o so
luționare bună ! Este in interesul ță
rilor balcanice'— chiar dacă actual
mente' fac parte din două blocuri mi
litare opuse. în afară de- Iugoslavia,
care nu face parte din nici un bloc
— să caute căile înțelegerii și cola
borării.

S-ar putea realiza multe — în do
meniul colaborării economice, al
transporturilor, in domeniul științei,
al tehnicii ! Țările din Balcani pot
jmpreună să soluționeze multe pro
bleme ! în domeniul mediului încon
jurător avem multe probleme și noi
■ne pronunțăm să mergem în direc
ția aceasta, avînd în vedere că tre
buie să participăm activ la dezarma
re și la transformarea regiunii noas
tre intr-o zonă a păcii — desigur, ca
o pante a procesului general de dezar
mare in întreaga lume.
Apreciind că relațiile României cu
toate țările din ■ Balcani Sînt bune,
dorim și sîntem hotărîțt- să facem
totul pentru a contribui la dezvol
tarea, în continuare, a colaborării
noastre, care poate să devină un
exemplu de relații între țări vecine,
chiar dacă au orinduiri sociale di
ferite.

ÎNTREBARE ; România și
dumneavoastră, domnule pre
ședinte. desfășurați o activitate
susținută pentru instaurarea pă
cii în Orientul Mijlociu. Apreciați că au crescut șansele de
realizare a. păcii in această re
giune atît de frământată 1
RĂSPUNS : România s-n pronun
țat totdeauna pentru soluționarea
problemelor litigioase dintre sta1?
numai nrin tratative. În acest spirit
am acționat și în ce privește pro
blemele din Orientul Mijlociu. Am
pornit de la faptul că este necesar
să se ajungă la o soluție politică .prin
asigurarea dreptului la autodeter
minare și la crearea unui stat pales
tinian independent. Arh adus, de asemenea. o anumită contribuție la
realizarea unor obiective legate de
soluționarea problemelor din această
zonă, între care-este și realizarea
păcii între Egipt și Israel.
Ne pronunțăm ferm pentru o con
ferință internațională în problemele
Orientului Mijlociu, la care să parti
cipe toate țările interesate, inclusiv
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei și statul palestinian nou creat,
ca și Israelul. Apreciem că, actual
mente, sint condiții favorabile pen
tru a se ajunge la organizarea unei
asemenea conferințe si trebu’» f'cut to.tul în această, direcție. Ne-am
pronunțat toțdgapna . pentru Înceta
rea războiului 'd’.ntre Irak și Iran.
Am salutat încetarea luptelor și eon- siderăm că trebuie făcut totul pentru
a se ajunge, în cel mai scurt timp,
la o reglementare generală, la o pace
trainică.
.
' Este nu numai în interesul celor
două state, dar si al tuturor țărilor
din Orientul Mijlociu, inclusiv al
Turciei, care este vecină cu ambele
țări, dar și al României — și aceasta
nu numai datorită politicii noastre
generale, dar și datofită faptului că
țara noastră este stttns legată de aceste țări și de Orierftiil Mijlociii
prin întreaga sa activitate.

ÎNTREBARE ; Cunoscind pre
ocupările dumneavoastră privind
rolul statelor — mari si mici —
în rezolvarea problemelor inter
naționale, am dori, stimate dom
nule președinte, să cunoaștem
opinia dumneavoastră cu privire
la rolul pe care l-ar putea juca
Turcia in procesul de pace din
Orientul Mijlociu, precum si in
facilitarea legăturilor dintre această regiune si țările occiden
tale.
RĂSPUNS : într-adevăr. România
s-a pronunțat cu consecvență pentru
participarea la soluționarea proble
melor complexe internaționale a tu
turor statelor lumii, fără deosebire
de mărime și orînduire socială. în
mod deosebit, considerăm că țările
mici și mijlocii, țările în curs de dez
voltare și nealiniate trebuie să parti
cipe mult mai activ la soluționarea
problemelor complexe ale vieții in
ternaționale. în acest sens, noi con
siderăm că trebuie să se promoveze
cu toată fermitatea în relațiile dintre
state principiile deplinei egalități,
respectului independenței și suvera
nității. neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc.
Este necesar să facem totul ca Or
ganizația Națiunilor Unite, alte orga
nisme internaționale să aibă un ro!
mai activ in viața internațională și
eu consider că trebuie să depunem
toate eforturile necesare pentru reali
zarea obiectivelor securității, dezar
mării și cooperării în Europa, in spi
ritul documentelor de la Helsinki.
România și Turcia 6Înt direct inte
resate- in dezvoltarea largă a rela
țiilor intre țările europene. în depă
șirea diferitelor bariere existente și
realizarea unei Europe unite, por
nind de la diversitatea orinduirilor
sociale, o Europă a națiunilor libere,
independente, egale în drepturi ! Nu
sintem pentru organisme supranaționale. Considerăm că, încă pentru
multă vreme, existența națiunilor
independente va constitui baza dez
voltării omenirii !
Apreciez că in acest spirit trebuie
privite și problemele din Orientul
Mijlociu, și contribuția Turciei, a
altor state la realizarea păcii în
această regiune. Noi considerăm că,
intr-adevăr. Turcia poate să aibă un
rol important pentru a contribui la
realizarea păcii in această regiune,
ceea ce va întări mult condițiile de
dezvoltare independentă a popoarelor
din Orientul Mijlociu — deci și a
Turciei.
Dar — subliniez încă o dată — este
necesar să acționăm în așa fel îneît
să se pornească întotdeauna de la
respectul independentei și neames
tecului în treburile interne, să rea
lizăm și in Orientul Mijlociu, și in
Balcani, în.. Europa o asemenea co
laborare care să permită progresul
fiecărei națiupi !
în îhebeieră, aș dori să urez citito
rilor ziaruluj dumneavoastră, poporu
lui prietenȚurc să obțină no.i succese
în dezvoltarea sa economico-socială,
bunăstare- și fericire !

„Pentru un viitor fără arme nucleare"

Practicile spoliatorii de pe piața internațională afectează
țările
in curs de dezvoltare
»

Apelul adoptat de cea de-a doua conferință mondială pentru
pace a primarilor
TOKIO 10 (Agerpres). — La Na
gasaki s-au încheiat lucrările celei
de-a doua conferințe mondiale pen
tru pace a primarilor. Au participat
primari din 130 de orașe din peste
30 de țări. In „Apelul de la Naga
saki", adoptat la încheierea confe
rinței, guvernele și organizațiile in
ternaționale sînt chemate să acțio
neze pentru preîntâmpinarea unui
război nuclear, lichidarea armelor
nucleare și înfăptuirea dezarmării
generale. In apel se arată că peri
colul unui dezastru atomic nu a tre
cut, ceea ce face să crească și mai
mult responsabilitatea liderilor po
litici din lumea întreagă.
Miile de locuitori ai orașului, adu
nați in Parcul Păcii, au comemorat

cele 74 000 de victime ale bombar
damentului atomic de la 9 august
1945. Intr-un mesaj adresat opiniei
publice internaționale se cere să se
militeze pentru un viitor fără arme
nucleare.
In același timp, în S.U.A.. po
liția americană a intervenit împo
triva demonstranților care partici
pau la o acțiune consacrată marcării
a 44 de ani de la bombardamentul
nuclear asupra orașului Nagasaki,
desfășurată in zona poligonului, de
experiențe nucleare din Nevada,
arestind 22 de persoane. Cu toate
acestea, mii de americani au parti
cipat in ultimele zile la acțiuni în
favoarea păcii desfășurate în dife
rite state ale S.U.A. .

GENEVA 10 (Agerpres). — Potri
vit diferitelor statistici ale O.N.U.,
in fiecare an în țările lu
mii a treia iși pierd viața milioa/ie.
de copii. Cauzele acestei tra
gice situații sint foametea și subnu
triția, maladiile și absența rinei
asiștențe medicale adecvate. Dar? la
originea tuturor acestora sp află
„eforturile1* țărilor capitaliste bogate
de a perpetua inegalitățile t',i ex
ploatarea resurselor țărilor în curs.
de dezvoltare, adaptind la v/emurile
moderne practicile colonialiste de
acum citeva zeci de ană. Una dintre
aceste metode este recurgerea Ia
actualul sistem finrancVar-monetar
internațional,
inechitabil,
pentru

GRECIA

Formarea noului guvern japonez

In sprijinul transformării Balcanilor într-o zonă a păcii
ATENA 10 (Agerpres). — Sute de
copii au format un lanț viu în ju
rul colinei pe care se află renumi
tul Acropole din Atena. Această ac
țiune simbolică a fost organizată din
inițiativa mișcării împotriva războiu
lui „Apelul de la Acropole** cu pri
lejul comemorării bombardamentu
lui atomic asupra orașelor japoneze

TOKIO 10 (Agerpres). — Pentru
prima dată in'ultimii 41 de ani. cele
două camere ale parlamentului ja
ponez au avat opțiuni diferite in le
gătură cu personalitatea chemată să
ocupe funcția de premier. Astfel, in
timp ce Camera Reprezentanților
l-a desemnat pentru funcția de
prim-min/stru pe președintele Parti
dului
Liberal-Democrat.
Toshiki
Kaifu, Cdmera Consilierilor, a cărei
componență a fost reînnoită in ale
gerile fie la 23 iulie, a ales-o pe pre-'
ședinti Partidului Socialist. Takako
Doi. în* situația crdată. a fost for
mat. conform prevederilor legii, un
comitet comun al celor două camere
care să se pronunțe asupra unuia
din Cei doi candidați. Cum nici in
cadrul acestui comitet nu s-a putut
ajunge la un numitor comun, s-a
răcurs te prevederile constituției,
care stipuleazră că
dacă nici una

Hiroshima și Nagasaki. A fost or
ganizat un miting desfășurat sub
lozinca „Grecia fără baze nucleare**.
Participanții au adoptat o rezoluție
în care se cere retragerea bazelor
militare americane și a armelor nu
cleare din Grecia, transformarea
Balcanilor intr-o zonă a păcii.

Eforturi îndreptate spre instaurarea păcii
în America Centrală
CIUDAD DE MEXICO 10 (Ager
pres). — Guvernul mexican a pri
mit cu satisfacția rezultatele Confe
rinței centroamericane la nivel înalt,
de la Tela din Honduras, calificindu-le drept încurajatoare pentru
procesul de pace, securitate și coo
perare din regiune — transmite agenția Prensa Latina, citind o decla
rație oficială dată publicității de
Ministerul Relațiilor Externe al Me
xicului. Documentul menționează
spiritul de reconciliere dovedit de
șefii de stat din America Centrală
in timpul conferinței lor de la Tela,
ceea ce asigură cursul spre destin
dere in regiune.

SAN SALVADOR 10 (Agerpres).
— Guvernul Salvadorului va reor
ganiza Comisia de reconciliere na
țională, incluzind propriii delegați și
reprezentanți ai opoziției, conform
acordurilor realizate la recenta intilrtre certt.roamericană Ia nivel inalt
din Honduras — a anunțat ministrul
Salvadorian a] relațiilor externe.
Jose Pacas. El a arătat că autorită
țile vor căuta să inițieze convorbiri,
„fără condiții**, cu Frontul Fara-

bundo Marti pentru Eliberare Națio
nală (F.M.L.N.). insă nu in formă
directă, ci prin intermediul unei co
misii de dialog.

CIUDAD DE PANAMA 10 (Ager
pres). — Organizația militarilor
pentru democrație și libertate în
America Latină și zona Caraibilor
(OMIDELAC). a condamnat actele agresive ale S.U.A. impotriva Repu
blicii Panama, expr.imindu-și spri
jinul față de această țară — trans
mite agenția Prensa Latina. Mem
brii organizației — generali și
ofițeri superiori în retragere reprezentind nouă țări latino-americane
— reuniți in capitala panameză, au
denunțat recentele acțiuni provocatoare ale trupelor nord-amerieahe
cantonate în zona Canalului Pa
nama.
Ei . au subliniat necesitatea ca
țările din regi une să contribuie la
lupta poporului panamez pentru libertate . și suveranitate națională,
pentru respectarea de către Statele
Unite a tratatelor privind Canalul
Panama.

Șomaj, inflație, lipsă de locuințe, discriminare rasială
-realități de fiecare zi
WASHINGTON 10 (Agerpres). —'
Lipsa de locuințe din S.U.A. cunoaș
te o rată de creștere anuală de cel
puțin 20/ la sută, se arată îpțr-un
raport, dftt publicității la . Washing
ton de o echipă de cercetători tie
la Universitatea Rutger d'in New
Bruns/vick (statul* american New
Jerst/r). în prezent, se arată in docum/ent. aproximativ patru milioane
de cetățeni ai S.U.A. sint nevoiți să
locuiască în adăposturi improvizate
sau să doarmă prin țțări sau stații
fîe metrou. Raportul estimează că
cel puțin 14 milioane de americani
sint amenințați s$-și piardă locuința
în perioada următoare.

ideologia tineretului de astăzi —,
precum și de sprijinul acordat neofas
ciștilor de către Uniunea CheștinDemocrată și Upiunea Creștin-Socială“. Spre extremism politic im
ping și mizeria socială, și nesigu
ranța pentru ziua de mîine, care au
cuprins cercuri largi ale populației,
inclusiv pături mijlocii ale burgher
ziei, scrie ziarul citat.

PARIS 10 (Agerpres). — Economia
Marii Britanii este confruntată cu
numeroase dificultăți, relevă agen
ția D.P.A.. intr-un comentariu pe
marginea unui raport al Organiza
ției pentru Cooperare Economică 'și
Dezvoltare (O.E.C.D.). dat publici
tății recent la Paris. între altele, se
relevă că rata inflației cunoaște o
continuă creștere, deficitul balanței
de plăți a ajuns deja la 2,5 la sută
din produsul intern brut și șoma
jul cbnt.inuă să se situeze la un ni
vel ridicat (8.5 la sută din forța de
muncă. In 1988).

Evoluția situației din Africa australa

LONDRA 10 (Agerpres). — Riscul
pentru un negru din Marea Britanie
de a se pomeni aruncat in spatele
gratiilor. sint mai mari chiar decit
in Republica Sud-Afiicană. unde
domnește legea aspră a apartheidu
lui, se arată in datele Comisiei pen
tru egalitate a raselor, publicate la

• Manifestări prilejuite de Ziua de solidaritate cu femeile
din Africa de Sud și Namibia • Revenirea din exil a unor
conducători ai S.W.A.P.O. • Reuniune la nivel inalt a țărilor
din „prima linie'*
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).
— într-un mesaj adresat comitetului
Special al Adunării Generale a
O.N.U. împotriva apartheidului —
întrunit in sesiune specială cu
prilejul Zilei internaționale de so
lidaritate cu lupta femeilor din
Africa de Sud și Namibia — secre
tarul general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, arată că femeile
din Africa de Sud și Namibia au
dat dovadă de un curaj remarcabil
in acțiunile impotriva sistemului de
apartheid. Soluționarea pe cale
pașnică a problemelor rasiale și po
litice din Africa de Sud este posibilă
print.r-un dialog național cu scopul
lichidării apartheidului, se relevă
în mesaj. Totodată, la încheierea
sesiunii s-a adoptat o rezoluție prin
care se exprimă solidaritatea cu
lupta femeilor din Republica SudAfricană și Namibia pentru abolirea
tuturor practicilor rasiale,
pentru
progres economic și social in țările
lor. De asemenea. în document se
face un apel către toate guvernele
țărilor lumii și către organizațiile
de masă să susțină această luptă,
care se desfășoară în condițiile
foarte grele generate de practicile
represive și rasiste ale guvernului
minoritar de la Pretoria.
WINDHOEK 10 (Agerpres). — în
Namibia nu au fost create încă toate
condițiile necesare desfășurării unor
alegeri cu adevărat libere și demo
cratice. care vor trebui să marcheze
faza finală a procesului de decolo
nizare a acestui teritoriu — a decla

ALEGERE. După două zile de
dezbateri. Comitetul Central al
Mișcării Socialiste Panelene
_______ din
.....
Grecia (PASOK) a ales noul său
Birou Executiv, informează agen
ția Efe. Diptre cei 11 membri ai
Biroului.' patru sînt noi. intre care
și T. Pangalos, adept al ideii
creăfli unui
guvern de coaliție
între socialiști și conservatori. Pre
ședintele PASOK, Andreas Papandreu. a propus o serie de măsuri
vizind restabilirea imaginii parti
dului. afectată de unele scandaluri
financiare și politice.
PRIMIRE. Emirul statului Qatar,
șeicul Khalifa Bin Hamad AlThani, l-a primit, la Doha, pe primul-ministru și ministrul apărării
al Iordaniei. Zaid Bin Sheker. care
i-a remis un mesaj din partea re
gelui Hussein, privind ultimele evoluții pe plan arab, eforturile des
tinate unei soluționări juste, dura
bile și cuprinzătoare a problemei
palestiniene.
MEDIERE A DISPUTEI CIADIANO-LIBIENE.
Președintele

rat reprezentantul special al secre
tarului general al O.N.U. în Nami
bia. Martti Ahtisaari. între princi
palele probleme ce se cer soluțio
nate figurează eliberarea deținuților
politici, abrogarea legilor de discri
minare rasiaîă. O atenție deosebită,
a spus el, trebuie să se acorde eli
minării actelor ilegale ale poliției
namibiene aflate sub controlul auto
rităților de ocupație sud-africane.

S.U.A.
XVASHINGTON 10 (Agerpres). —
Potrivit datelor difuzate la Wa
shington de Consiliul pentru cgpărarea resurselor naturale, litoralul
amețican este una din cele mai
poluțate zone oceanice din lume,
datorită deversării de reziduuri
nociive. Se apreciază că, anual, in
apehe teritoriale americame sint
aruncate fără discernămint deșeuri
indlustriale insumind T trilioane de
poloni (un galon este enal cu circa
4 litri), iar alte 2,3 trijâoane galoni
reprezintă cantitatea de ape ne
epurate deversată in ocean de ora
șele de pe coastă.

LUSAKA 10 (Agerpres). — Șefii
de stat din Angola, Mozambic. Tan
zania. Zambia și Zimbabwe — țări
din prima linie — s-au reunit joi la
Lusaka pentru a discuta probleme
actuale ale regiunii. înainte de reu
niune, șeful statului zambian, Ken
neth Kaunda. președinte al grupului
țărilor din prima, linie, a declarat
presei că întîlr.irea la nivel înalt va
reexamina o scrie de probleme în
lumina ultimelor evoluții din Africa
australă. Între altele, va fi dezbătut
un document al Congresului Națio
nal African (A.N.C.) din Africa de
Sud privind o serie de propuneri de
ordin constituțional.

NORVEGIA
OSLO 10 (Agtrpres). — Prolife
rarea algelor otrăvitoare în fior
durile norvegiene a dus in decurs
de numai o/săptămină la moartea
a peste 400 de tone de somoni de
crescătorie, In unele zone, concen

GENTULEDE PRESA

- pe scurt

Gabonului. Omar Bongo, l-a pri
mit, la Libreville, pe ministrul de
externe al Ciadului. Sheilț Ibn Oamar. cu care a discutat aspects și
căi de soluționare a disputei de
frontieră ciadiano-libiene. fjeful
statului gabonez. care deține și
președinția Comitetului a<țAhOc al
Organizației Unității Afrioane pen
tru reglementarea pașnica a dife
rendului dintre Ciad șl Libia, a
examinat cu interlocutorul său mo
dalitățile de reluare a negocierilor
dintre cele două țări in problema
menționată.

„GREENPEACE". / Activiști ai
organizației ecologifte ' internațio
nale „Greenpeace" iau inițiat o ac
țiune de impiedicafe a ancorării în

Londra. Ca urmare a unor practicii
rasiste și a unor proceduri judiciar/e
vădit discriminatorii, ceea ce dove
dește o discrepanță totală intre ce
,se .afirmă și ceea ce se .intimpU, ipractică, in Marea Britanie exist;,
o medie de' 775 de deținuți la fiticare
100 000 de negri.
BONN 10 (Agerpres). — Sindicatul
„Erziehug und Wiesenschaf.*t“ din
landul Vest-german Rhena.nia de
Nord-Westfalia a atras atemția asu
pra situației dificile in cane* se află
sectorul învățămintului di)n această
regiune a R.F.G., relatează agenția
A.D.N. în pofida faptulvă că peste
11 000 de cadre didactic^ nu dispun
de un loc de muncă, iyi numeroase
școli, se înregistrează t> lipsă acută
de profesori, datorită f/aptului că nu
există mijloace financiare pentru a
plăti crearea de noy locuri in invățămint. Din 1980, numărul cadre
lor didactice aflate în situație de
șomaj a crescut de, șapte ori. Situa
ția este la fel d<i dramatică si in
restul țării, undfe se înregistrează
85 000 de profesori fără loc de
muncă.

HțADRID 10 (Agerpres). — Potri
vit celor maț recente estimări ale
Băncii Spaniei, rata inflației va fi
in acest an de peste 6 la sută, de
pășind astfel nivelul prevăzut
experții guvernamentală — 5.8 la
sută. De asemenea, se anticipează
că deficitul balanței comerciale se
va cifrg in 1989 la 11 miliarde do
lari, reprezentind 3,1 la sută din
produsul intern brut al țării.

Apărarea mediului înconjurător
-o problemă urgentă

WINDHOEK 10 (Agerpres). — La
Windhoek a avut loc prima reuni
une a unor conducători ai Organi
zației Poporului din Africa de SudVest (S.W.A.P.O.), reveniți in țară din
exil. Cu acest prilej a fost discutată
actuala situație din teritoriu in lu
mina eforturilor depuse pentru asi
gurarea celor mai bune condiții de
desfășurare a alegerilor generale
prevăzute pentru toamna acestui an.

A

dintre cele două personalități desem
nate pentru funcția de premier nu
Întrunește majoritatea, va prevala
opțiunea Camerei Reprezentanților,
în această cameră, majoritatea e3te
deținută de partidul de guvernămint,
astfel incit prim-ministru a fost de
clarat liderul P.L.D., Toshiki Kaifu.
Noul prim-ministru. Toshiki Kaifu,
a procedat la formarea cabinetului
și la numirile in funcțiile de con
ducere ale Partidului Liberal-Demo
crat. Secretar general al P.L.D.
a devenit Shunjiro Karasawa, iar
președinte al Consiliului pentru Afacerile Externe al P.L.D. — Hiroshi
Mitsuzuka.
în noul cabinet, Toro Nakayama ocupă funcția de ministru al aface
rilor externe, iar Hikaru Matsunaga
cea de ministru al comerțului inter
național și industriei.

ÎN ȚĂRILE OCCIDENTALE

împotriva proliferării neonazismului in R.F.G.
BERLIN 10 (Agerpres). — Ziarul
.,Junge Welt“ (R.D.G.) atrage aten
ția, intr-un comentariu, asupra pro
liferării neonazismului in R. F. Ger
mania. Această situație, scrie ziarul,
este determinată de cauze evidente,
între care „o serie de probleme ne
soluționate ale trecutului — sute de
criminali de război se află ca și pină
acum in libertate, vechii naziști pu
țind să-și transmită nestingheriți

realizarea unul transfer invers de
resurse, prin acordarea cămătărească de credite cu dobînzi insuporta
bile. Referindurse recent la acest
aspect, Susan George, specialistă
americană în problemele dezvoltării,
stigmatiza „scandalul pe care il re
prezintă ._ .transferul net de fonduri
dinspre Sudul sărac spre Nordul bo
gat**, care s-a cifrat — din 1982 și
pină in' prezent — la 280 miliarde
dolari, sub forma rambursării dato
riilor și a achitării dobinzilor. „Este
vorba de un adevărat război' dus
îlnpotriva țărilor lumii a treia, cu
consecințe dezastruoase pentru pro
gresul economic și condițiile de trai
ale acestora** — avertiza experta
americană.

/

portul canadian Vancouver a port
avionului american cu propulsie
nucleară „Independence". Portavio
nul a fost înconjurat de ambarca
țiuni și numai după intervenția po
liției portuare portavionul a putut
ancora.
REZULTATELE
„MISIUNII
GOULDING**. Secretarul general
a} O.N.U., Javier Perez de Cuellar,
i-a informat pe membrii Consiliu
lui de Securitate despre rezulta
tele misiunii lui Marrack Goulding
in legătură cu dispariția lt.-col.
W. Higgins, șeful misiunii de su
praveghere și control a O.N.U. in
Liban.. într-o declarație făcută
presei, secretarul general al O.N.U.
a spus că nu au fost obținute do-

trația de alge a depășit trei mili
oane de exemplare la litru. Insti
tutul de cercetări marine din
Bergen estimează că in partea su
dică a apelor teritoriale se va în
registra o nouă proliferare a algei
„Prymneslum Parvum", care pro
duce o substanță nocivă pentru
pești.

GRECIA
ATENA 10 (Agerpres). — Nivelul
de poluare a capitalei Greciei a
devenit periculos. Stațiile de su
praveghere a. poluării atmosferei
au avertizat că, in urma tempera
turii ridicate și a. lipsei de curențl,
conținutul de substanțe toxice din
aer depășește normele admise.
După cum se știe, Atena este în
conjurată de coline, și în perioada
cind nu există curenți de aer se
formează nori de substaț.e. toxice de
la emanațiile întreprinderilor și de
la gazele de eșapament ale auto
mobilelor.

vezi definitive în legătură cu
soarta lui Higgins, dar că raportul
lui Goulding îl determină să con
state cu regret că aproape in mod
sigur Higgins este mort. El a spus
că va continua eforturile in vede
rea clarificării împrejurărilor dis
pariției.

“I

INUNDAȚIILE DIN BANGLA
DESH. Echipe de intervenție rapi
dă. alcătuite în principal din uni
tăți ale forțelor armate, au acor
dat în permanentă ajutor popu
lației : sinistrate, in cursul inunda
țiilor din nordul și estul țării.
După cum se relatează din Dhaka,
calamitatea a provocat pierderea a
180 de vieți omenești. Numeroase
așezări. în care se află circa 400 000
de locuitori, continuă să fie com
plet izolate.

O PUTERNICĂ ALUNECARE
DE TEREN, cauzată de ploile to
rențiale din sezonul musonic. s-a
nrodus miercuri într-o zonă situa
tă la circa 50 km de capitala Pa
kistanului — Islamabad.
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