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în întî II pinarea arii sărbători naționale

PLANUL PE ÎNTREAGA ECONOMIE

REALIZAT INTEGRAL
- pînă la 23 August pe opt luni, 

pînă la Congresul al XlV-lea pe întregul an!
Cu fiecare zi ce ne apropie de marea sărbătoare națională de la 23 

August mobilizarea în muncă a tuturor colectivelor atinge cote tot mai 
înalte, rezultatele in producție sînt tot mai bune, se inmulțesc știrile 
prin care diferite unități, din diferite județe anunță îndeplinirea, înainte 
de termen, a planului pe 3 ani și 8 luni din acest cincinal.

Anchetele și sondajele „Scînteii" publicate în aceste zile arată, o 
dată mai mult, dăruirea și spiritul de răspundere cu care fiecare om al 
muncii acționează pentru creșterea ritmului de lucru, pentru respectarea 
neabătută a parametrilor calitativi ai produselor, pentru asigurarea tutu
ror condițiilor necesare onorării angajamentului asumat in cinstea zilei 
de 23 August de a îndeplini integral planul pe 8 luni din acest an. As
tăzi ne vom referi la activitatea din alte două unități — întreprinderea 
„Electrotehnica" din Capitală și întreprinderea de Alumină Tulcea — 
care pune în lumină preocupările concrete ale celor două colective în
dreptate în direcția organizării judicioase a fluxurilor de fabricație, a 
creșterii productivității muncii și a nivelurilor zilnice ale producției.

în prima decadă a lunii 
- creșteri cu peste 45 la sută

ÎN TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

• Oamenii muncii de pe ogoare raporteazâ înche
ierea recoltării florii-soarelui, fasolei, ovăzului, 
inului pentru ulei, inului de fuior și realizarea unor 
producții mari la hectar

• Colective de oameni ai muncii din economie rapor
tează obținerea unor succese de seamă în înfăp
tuirea și depășirea pianului

IN PAGINA A V-A

în urmă cu mal bine de o săptă- 
mină, adunarea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii de la în
treprinderea ..Electrotehnica" din 
Capitală, anallzind rezultatele obți
nute in producție — pe șapte luni, 
planul a fost depășit cu 7,5 milioane 
lei — și rezervele ce pot fi puse mai 
bine In valoare, a decis în unanimi
tate : în cinstea marii sărbători na
ționale a poporului nostru de la 23 
August se vor îndeplini. în avans, in
dicatorii cantitativi și calitativi ai 
planului pe 8 luni din acest an. Mo
bilizator angajament, mai cu seamă 
dacă ținem seama de creșterea în
semnată a realizărilor fată de peri
oada corespunzătoare a anului trecut. 
Astfel, producția-marfă și producția 
fizică au sporit, pe aceleași capaci
tăți. cu peste 11 La sută, iar produc
tivitatea muncii cu 10.7 la sută. în 
condițiile reducerii cheltuielilor cu 
24,4 lei la 1 000 lei producție-marfă. 
Care este, suportul acestor împliniri ? 
Ce măsuri au fost adoptate pentru a 
se onora integral angajamentul asu
mat in cinstea zilei de 23 August 7

Care este situația realizărilor „la 
zi" ? Iată cîteva întrebări care au 
constituit punctul de pornire al în
semnărilor de față.

Suportul principal al Împlinirilor 
prezente — și, fără îndoială, și vi
itoare — 11 reprezintă modernizarea 
produselor și a proceselor de fabri
cație. gindită ca un proces continuu, 
un proces prin care se valorifică 
prompt în producție realizările teh- 
nico-științifice „de ultimă oră" din 
acest domeniu — ce cunoaște o atit 
de rapidă perfecționare — pe care îl 
reprezintă fabricația echipamentelor 
electrotehnice și electronice pentru 
automatizarea proceselor de produc
ție.

— Cum am putea exprima sintetic 
efortul de modernizare depus de co
lectivul întreprinderii ? — îl între
băm pe tovarășul Octavian Hrubaru, 
inginer-șef cu pregătirea fabricației.

— O cifră sintetică ar putea fi a- 
ceea că, în ultimii cinci ani. produ
sele asimilate în fabricația întreprin-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Secvență de muncă la întreprinderea de piese turnate din Oltenița, unde 
se realizează o parte din produsele necesare constructorilor de nave

<
HOTĂRÎREA-CHEMARE 

a Plenarei lărgite a Consiliului National al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silnlturii si Gospodăririi Apelor

In zilele de 10 țl 11 august 1989 a avut loe 
Plenara lărgită a Consiliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimentare, Silviculturii șl 
Gospodăririi Apelor, care, intr-un spirit de 
înaltă responsabilitate și exigență comunistă, 
de puternică angajare patriotică, revoluționară, 
a dezbătut și aprobat in unanimitate : RAPOR
TUL PRIVIND PRINCIPALELE CONCLUZII CE SE 
DESPRIND DIN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE 
CONSILIUL NATIONAL AL AGRICULTURII, IN
DUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII Șl GOS
PODĂRIRII APELOR IN PRIMELE 7 LUNI ALE 
ANULUI 1989, REZULTATELE DE PRODUCȚIE Șl 
FINANCIARE OBȚINUTE Șl MASURILE CE TRE
BUIE ÎNTREPRINSE DE CONSILIUL NAȚIONAL, 
DE MINISTERE, ORGANELE JUDEȚENE DE PRO
FIL Șl UNITĂȚILE AGRICOLE, PE BAZA ORIEN
TĂRILOR Șl INDICAȚIILOR TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU, SECRETARUL GENERAL 
AL PARTIDULUI, PREȘEDINTELE REPUBLICII, 
PENTRU REALIZAREA EXEMPLARA A SARCINI
LOR DIN PLANUL DE STAT PE ANUL 1989 Șl 
DIN PROGRAMELE SPECIALE DE DEZVOLTARE 
ALE AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE, 
SILVICULTURII SI GOSPODĂRIRII APELOR ; 
RAPORTUL CU PRIVIRE LA PROIECTUL PLANU
LUI NAȚIONAL UNIC DE DEZVOLTARE ECO- 
NOMICO-SOCIALA PE ANUL 1990, IN RAMU
RILE Șl DOMENIILE DE ACTIVITATE DIN COM- 
PONENȚA CONSILIULUI NAȚIONAL : PROIEC
TUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ AL CONGRE
SULUI AL XiV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA ECO- 
NOMICO-SOCIALA A ROMÂNIEI IN CINCINA
LUL 1991-1995 Șl ORIENTĂRILE DE PERSPEC
TIVA PINA IN ANII 2000-2010 ; PROGRAMUL 
DE MASURI CU PRIVIRE LA PREGĂTIREA Șl 
DESFĂȘURAREA CAMPANIEI DE RECOLTARE A 
CULTURILOR DE TOAMNA SI DEPOZITĂRII 
PRODUCȚIEI Șl PROGRAMUL DE INSAMINȚARI 
SI EXECUTARE A ARATURILOR ADINCI DE 
TOAMNĂ : PROGRAMUL DE MASURI PENTRU 
REALIZAREA EFECTIVELOR DE ANIMALE Șl A 
PRODUCȚIILOR ANIMALIERE PLANIFICATE ; 
PROGRAMUL PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTI
VITĂȚII FINANCIARE SI CONSOLIDAREA ECO- 
NOMICO-ORGANIZATORICA A UNITĂȚILOR 
AGRICOLE COOPERATISTE.

Participanții la plenară dau glas simțămin- 
telor de intensă bucurie și legitimă mindrie 
patriotică, de profundă satisfacție șl totală 
adeziune la Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român privind reale
gerea, la Congresul al XlV-lea, In suprema func
ție dă secretar general al partidului, a tova

rășului Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat și 
ilustru ginditor revoluționar, ctitorul de geniu 
al României socialiste, personalitate proemi
nentă a vieții politice mondiale, a mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, garanția 
edificării cu succes a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, a viitorului comunist al 
patriei, a afirmării tot mai puternice a Româ
niei - libere, demne și suverane - in rindul 
națiunilor lumii.

Plenara subliniază, șl cu acest prilej, rolul 
determinant al conducătorului iubit al parti
dului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in uriașul proces al revoluției și construcției so
cialiste din patria noastră - îndeosebi in pe
rioada de grandioase realizări, inaugurată de 
Congresul al IX-iea - în fundamentarea și în
făptuirea tuturor planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială a țării, a forțelor 
de producție, a industriei, agriculturii și celor
lalte sectoare de activitate materială și spiri
tuală, in deschiderea de noi și luminoase ori
zonturi muncii poporului nostru pentru făurirea 
celei mai drepte și umane societăți din istorie, 
societatea socialistă și comunistă.

Subliniind că lucrările acestui larg forum de
mocratic au loc în atmosfera de puternică în
suflețire și efervescență revoluționară In care 
întregul nostru popor dezbate proiectul Progra- 
mului-DIrectlvă șl Tezele pentru Congresul al 
XlV-lea al partidului, plenara evidențiază că 
aceste magistrale documente, strălucită sinteză 
a gîndlril originale, novatoare și științifice a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, deschid întregii 
țări noi și minunate perspective de progres în 
toate domeniile de activitate, asigură ridicarea 
continuă a României pe trepte tot maj înalte de 
civilizație și bunăstare.

Marcînd puternicul dinamism al economiei 
socialiste in cei 45 de ani care au trecut de la 
revoluția de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă din 
August 1944 — și cu deosebire în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", perioadă în care România 
s-a transformat dintr-o țară agrar-industrială 
slab dezvoltată intr-o țară industrial-agrară, cu 
o industrie puternică, modernă, pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, cu o agri
cultură socialistă în plin progres - plenara ex
primă deplina satisfacție pentru faptul că în bi
lanțul remarcabilelor succese obținute de oa
menii muncii se situează la loc de frunte lichi
darea, In acest an, a datoriei externe - victorie 
istorică a poporului român ce asigură adevă
rata Independență economică șl politică a pa
triei.

In cadrul lucrărilor s-a relevat că nivelul 
înalt al dezvoltării agriculturii demonstrează cu 
deosebită forță de convingere justețea politicii 
agrare promovate eu consecvență de partidul 
nostru, importanța Istorică o Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 3-5 martie 1949, care a stabilit orien
tările și a trasat direcțiile de acțiune pentru 
transformarea socialistă a agriculturii șl satului 
românesc, marcind începutul unei noi etape In 
înfăptuirea revoluției agrare. Proces amplu șl 
complex, cooperativizarea agriculturii, încheiată 
în primăvara anului 1962, a constituit un act re
voluționar de cea mai mare însemnătate, ce a 
consfințit victoria socialismului in toate dome
niile de activitate. '

Reliefind aceste transformări revoluționare, 
Plenara Consiliului Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor subliniază însemnătatea istorică a Con
gresului al IX-iea al P.C.R., care o deschis ca
lea noii revoluții agrare, a restabilit locul șl 
rolul agriculturii, ca ramură de bază a econo
miei naționale, șl ai țărănimii, ca o clasă nouă, 
cu un grad tot mal inalt de conștiință, eu un 
nivel de viață șl civilizație tot mai ridicat.

Cu sentimente de aleasă mindrie patriotică 
șl profundă recunoștință, participanții la ple
nară evidențiază rolul decisiv al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in definirea șl înfăptuirea 
procesului revoluționar legic, obiectiv, neîntre
rupt șl unitar de dezvoltare a patriei socialiste, 
in perspectiva mileniului trei, șl dau cea mai 
înaltă apreciere contribuției determinante pe 
care secretarul general ai partidului a adus-o 
și o aduce permanent, printr-un viu șl larg dia
log cu cei ce produc piinea țării, cu toți făuri
torii de bunuri materiale șl spirituale, la pro
gresul continuu ai patriei, la înfăptuirea noii 
revoluții agrare, la transformarea revoluționară 
a satului românesc, a muncii șl vieții întregit 
țărănimi.

Plenara exprimă profunda gratitudine pentru 
politica științifică, umanistă promovată consec
vent în ultimele două decenii de partidul nos
tru privind dezvoltarea șl modernizarea tuturor 
comunelor patriei, prin construirea de noi lo
cuințe frumoase, confortabile, prin dezvoltarea 
puternică a agriculturii, precum șl a altor ac
tivități - îndeosebi tn domeniul Industriei mici, 
ol serviciilor, prin amplasarea unor activități 
din Industria republicană, extinderea rețelei de 
ocrotire a sănătății, a unităților de învățămînt 
șl așezămintelor cultural-artlstlce, a activității 
comerciale.
(Continuare in pag. a ITI-a)

le-a acordat următorul interviu i

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, noi In Occident am 
auzit o mulțime de lucruri des- 
pre planurile de modernizare a 
localităților rurale din Româ
nia. Care este stadiul actual al 
acestor planuri ți care sint 
scopurile pe care le urmăriți 1 

RĂSPUNS : Anul acesta. România 
aniversează 45 de ani de la victoria 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă. Cu 45 de ani in urmă, România 
era o țară slab dezvoltată. Astăzi 
țara noastră a devenit, un stat indus- 
trial-agrar cu o industria modernă 
și o agricultură socialistă avansată. 
Toate acestea s-au realizat în con
dițiile unor mari transformări în 
structura economică și socială. Noi 
apreciem că am trecut prin circa 
patru etape distincte da dezvoltare 
in această perioadă. De la orînduirea 
burghezo-moșierească, cu multe ră
mășițe feudale, România a ajuns as
tăzi în stadiul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Un rol hotărî tor in această dezvol
tare a avut Congresul al IX-lea al 
partidului, din anul 1965. Chiar cu 
o săptămînă în urmă s-au împlinit 
24 de ani de atunci. De ce apreciem 
noi ca un moment important Con
gresul al IX-lea ? Pentru că el a 
pus capăt ungi perioade de copiere 
șl de manifestare a dogmatismului, 
a redat sentimentul de demnitate și 
independentă poporului și a marcat 
trecerea la făurirea socialismului 
prin aplicarea legilor generale de 
dezvoltare a societății și a principi
ilor socialismului, științific la reali
tățile și condițiile specifice Româ
niei. Am pus pe primul plan dezvol
tarea industriei, a agriculturii, a 
celorlalte sectoare de activitate. 
Practic, industria românească pro
duce astăzi de 135 de ori mai mult 
decît în 1945, iar agricultura de 
peste 10 ori ; venitul național a 
crescut de peste 40 de ori.

Toate acestea au impus profunde 
organizări ale tuturor sectoarelor de 
activitate. în acest cadru se înscrie 
și programul de reorganizare terito- 
rial-administrativă, de sistematizare 
șl modernizare a teritoriului, din 
1968. Am revenit, atunci, la sistemul 
județelor — care este tradițional in 
România —, desființind regiunile și 
raioanele. Am pus un mare accent 
pe dezvoltarea orașelor și comune
lor. ca unități de bâză ale auto- 
conducerii teritorial-adminiștrative. 
Ne-am propus de la început să am
plasăm industria și celelalte activi
tăți economico-sociale în toate ju
dețele, pornind de la principiul că 
numai pe baza dezvoltării armo
nioase a tuturor zonelor țării vom 
asigura ridicarea gradului general 
de civilizație, a nivelului de trai și 
adevărata egalitate în drepturi intre 
toți cetățenii patriei. Nu există județ 
în care să nu fi construit zeci de 
întreprinderi noi, pe lingă dezvol
tarea și modernizarea celor vechi. 
Dar, mal cu seamă, am avut în 
vedere ca veniturile .pe locuitor — 
din industrie, servicii și alte dome
nii — să fie, intr-un anumit sens, 
echilibrate. Nu egale, pentru că nu 
este posibil. Dar să dispară împărți
rea țării în zone cu o industrie dez
voltată și venituri foarte mari și 
zone fără Industrie șl fără bene
ficii sau cu venituri foarte mici.

Aceasta a fost una din problemele 
de bază ale modernizării și dezvol
tării economico-teritoriale a întregii 
țări. Pe această bază s-au dezvoltat 
puternic orașele, s-au creat noi 
orașe și a avut loc și o anumită 
dezvoltare — însă mai lentă — a 
comunelor. Actualmente, putem 
spune că sîntem aproape de încheie
rea modernizării orașelor și rezolva
rea problemei locuințelor. Practic, 
peste 80 la sută din populația orașe
lor locuiește în case noi. Oricine 
poate vedea, de altfel, construcțiile 
în toate orașele din România !

Am urmărit — după cum am men
ționat — să realizăm anumite con
strucții și în sate, să-i ajutăm pe 
locuitorii acestora să-și construiască 
case mai bune. Am. realizat multe 
lucruri în această direcție, îpsă 
există totuși o diferență mare Intra 
condițiile de viață din orașe și cele 
de la sate, deși, repet, sînt Incom
parabile cu cele din trecut, dar nu 
sînt la nivelul ■ ceea ce dorim noi 
să realizăm.

De aceea, anallzind — după 20 de 
ani — modul cum s-au Înfăptuit 
măsurile de organizare șl sistema
tizare a teritoriului, am hotărît să 
acordăm mai multă atenție dezvol
tării comunelor — ca unități de bază 
teritorial-adminiștrative, eare Includ 
cîteva sate.

Am pornit de la necesitatea 
să dezvoltăm puternle autocon- 
ducerea. autoaprovizionarea și au- 
togestiunea atît in orașe, cît

fi in comune. Aceasta ne-e deternri-
nat să ne propunem să trecem la 
elaborarea de programe privind 
dezvoltarea economico-eocială a tu
turor localităților țării, a orașelor și 
comunelor, tn ultimul timp punlnd 
un accent deosebit pe comune, care, 
repet, sînt rămase mal în urmă față 
de orașe. Avem în vedere să dezvol
tăm. desigur, puternic agricultura, 
dar să trecem și la dezvoltarea unor 
activități industriale șl de mică in
dustrie. Dorim ca, în perspectivă, 
25—30 la sută din veniturile țărăni
mii să fie realizate din activități 
industriale, ceea ce va ridica mult 
nivelul general al satelor.

In același timp, dorim să Încheiem 
activitatea de dotare cu unități so
ciale, să asigurăm în toate oomunela 
desfășurarea învățămîntulul de 10 
ani — care este obligatoriu pentru 
Întregul tineret — și, începînd de 
anul viitor, să creăm condiții ca și 
copiii din mediul rural să urmeze 
școlile de 12 ani în localități cît mal 
apropiate de comunele lor. Consi
derăm că a asigura și la sate con
diții de învățămînt la fel ca pentru 
tinerii din orașe este una din ne
cesitățile vitale șl cele mal actuale 
pentru noi !

Ne propunem, de asemenea, să 
asigurăm necesarul pentru ocrotirea 
sănătății locuitorilor din sate — 
completing ceea ce am făcut în 
trecut — prin dotarea cu unitățile 
sanitare și medicii corespunzători, 
pentru ca locuitorii comunelor să 
poată găsi asistența sanitară cît mai 
aproape, în afară de acele speciali
tăți medicale care necesită deplasa
rea la orașe. Acționăm și pentru 
organizarea mai bună a activității 
cultural-educative, in care România 
are o veche tradiție. Dorim să nu 
existe comună fără unități de acti
vitate culturală, artistică, educativă. 
De altfel, avem una din cele mai 
dezvoltate activități culturale la 
sate, care se desfășoară in cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României". în programele noastre 
intră și dezvoltarea activităților co
merciala și a serviciilor. După cum 
se vede, ne propunem ca, practic, 
să asigurăm pentru comune tot ceea 
ce au oamenii in orașe, mai puțin 
zgomotul și poluarea !

In același timp, avem In vedere 
să îmbunătățim construcția de lo
cuințe în comune. Ne propunem să 
realizăm, cu sprijinul statului, locu
ințe pentru toți specialiștii — ingi
neri, tehnicieni, profesori și alții —. 
ca și pentru muncitorii din comune, 
ajutindu-i pe locuitorii localităților 
rurale să-și construiască și ei case 
mai bune, intr-un regim de organi
zare și sistematizare mai moderne.

Acesta este obiectivul și progra
mul nostru de perspectivă. Ne tre
buie, desigur, o perioadă lungă pen
tru a-1 realiza. Sperăm însă că în 
15—20 de ani să schimbăm radical 
și înfățișarea comunelor, să ridicăm 
mult nivelul lor de dezvoltare eco
nomico-socială, de viață și să apro
piem condițiile de trai ale oamenilor 
din comune sau din sate de cele din 
orașe. Nu să le egalizăm, ci să le 
apropiem. Considerăm că aceasta 
este una din cerințele esențiale ale 
progresului României și ea face 
parte din programul nostru de fău
rire a socialismului, care trebuie să 
asigure pentru toți cetățenii con
diții cît mai bune de viață, din toa
te punctele de vedere. Avem con
vingerea. că vom realiza acest 
program !

ÎNTREBARE s Ne permiteți 
o întrebare suplimentară, 
domnule președinte 7 In Occi
dent se pare că există o anumi
tă confuzie și o înțelegere 
oreșită a programului dumnea
voastră de sistematizare. Cum 
vă explicați faptul că unii oa
meni, din alte țări, au înțeles 
greșit sau nu au înțeles acest 
proces 7

RĂSPUNS : Cunosc că in Occi
dent s-au spus și multe neadevăruri 
și s-a ponegrit construcția socialis
mului in România. Unii — mă refer 
mai cu seamă la ziariști — au luat 
ca bun ceea ce au auzit, fără să 
cunoască realitatea. Dar — de ce să 
n-o spun 7 — sînt și unii care în 
mod intenționat au denaturat lu
crurile, prezentînd în mod fals po
litica șl realitățile din România. Au 
fost și ziariști corecțl, care au venit 
în România, au scris sau au trans
mis la televiziune ceea ce au văzut, 
dar In țările lor acești oameni au 
fost — într-un anumit sens — pri
goniți. Nu se poate deci vorbi numai 
de o neînțelegere, ci se poate spune 
că unele cercuri și persoane rău in
tenționate au urmărit să denatureze 
realitatea, în scopuri vădit dușmă
noase.

Dar, după cum se spune, minciuna 
are picioare scurte 1

Newsweek"
ÎNTREBARE i Domnule pre

ședinte, politica Uniunii Sovie
tice de transparență și restruc
turare a căpătat o atenție deo
sebită. Țările din Europa de 
răsărit au reacționat tn mod 
diferit. Care este părerea 
dumneavoastră cu privire la a- 
ceste schimbări 7 Există pre
ocupări asemănătoare in Româ
nia și ce se întreprinde concret 
In această direcție ?

RĂSPUNS : Noi am pornit și por
nim de la faptul că fiecare țară, 
flecare partid trebuie să-șl realizeze 
dezvoltarea economico-socială și 
construcția sdcialismulul în concor
danță cu realitățile proprii și cu mo
dul în care înțelege să facă acest 
lucru. Am menționat că am renun
țat la șabloane șl „modele unice". 
De altfel, cu 20 de ani în urmă eram 
criticați că ne „abatem" de la prin
cipiile socialismului, neaplicînd mo
delul și șabloanele altora.

Am considerat că transformarea 
societății și dezvoltarea economico- 
socială trebuie să se realizeze nu 
prin salturi, cl printr-o politică con
stantă, care să țină seama de posi
bilitățile reale ale țării, ale poporu
lui, dar să asigure organizarea în
tregii activități pe baza celor mat 
noi cuceriri ale științei și tehnicii.

Am trecut, după Congresul al 
IX-lea, la autoconducere, autoges- 
țiune. Am realizat mari transformări 
în conducerea economiei. Am per
fecționat activitatea parlamentului, 
a Marii Adunări Naționale, cum îi 
spunem noi, în compoziția căreia se 
găsesc muncitori, țărani, intelectuali 
și, desigur, activiști din diferite do
menii de activitate, pornind de la 
faptul că parlamentul trebuie să ex
prime structura socială și să acorde 
prioritate muncitorilor, țăranilor și 
intelectualilor. Am Introdus princi
piul mai multor candidaturi pentru 
un loc de deputat. Și această prac
tică esta valabilă șl în consiliile 
populare județene, orășenești și co
munale, din care fac parte peste 
60 000 deputațl locali.

Am considerat însă că numai de
mocrația parlamentară nu răspunde 
noilor realități din România și am 
trecut la crearea de noi organisme 
democratice. In primul rînd, am 
creat consiliile oamenilor muncii în 
toate unitățile economico-sociale, ca 
organe de conducere care hotărâse 
asupra activității tuturor unităților. 
Am instituit adunările generale ale 
oamenilor muncii din toate unitățile, 
ca adunări ale proprietarilor, produ
cătorilor și beneficiarilor. Adunarea 
generală dintr-o întreprindere, din
tr-o cooperativă agricolă de produc
ție, dintr-o unitate de învățămînt 
sau cercetare este organul suprem 
care dezbate și hotărăște tot ceea ce 
se are în vedere să se Înfăptuiască. 
Toate acestea le-am realizat, deja, 
cu 20 de ani în urmă I

Am creat, în mod corespunzător, 
organe democratice similare acestor 
consilii — la nivel județean $1 pe 
plan național. La 5 ani are loc Con
gresul oamenilor muncii. Ia care 
participă 11000 de oameni, din care 
majoritatea sînt muncitori din pro
ducție ; tot la 5 ani are loc un Con ■ 
greș al agriculturii, la care particip i 
tot 11000 de oameni, care aproape 
în totalitate sînt țărani, muncitori 
sau specialiști din agricultură ; averi 
un asemenea Congres pentru științ i 
și învățămînt, Ia care participă 7 000 
da oameni, precum și un Congres al 
educației și culturii, cu 5 000—6 000 
de participanți. Se aleg și organe de 
conducere între congrese — consi
liile naționale — care asigură ca 
muncitorii, țăranii, intelectualii să 
participa direct la elaborarea politi
cii interne și externe a țării. Spre 
exemplu, acum am publicat proiectul 
Programului-Directivă pentru cinci
nalul 1991—1995 și, în perspectivă, pînă 
in 2000—2010. El esta supus spre dez
batere întregului partid și popor 
pînă la Congresul partidului, care va 
trebui să-1 adopte în noiembrie. 
Deci programul pa care îl vom 
adopta va fi, da fapt, rezultatul 
dezbaterii și al voinței întregii noas
tre națiuni !

Noi am pornit de la concepția fti- 
lnțifică a realizării socialismului cu 
poporul și pentru popor. Tot ceea 
ce realizăm facem cu acordul 
poporului, pentru bunăstarea și fe
ricirea poporului. Așa se și explică 
faptul că partidul nostru este urmat 
de întregul popor, că politica noas
tră se bucură da sprijinul întregii 
națiuni.

Urmărim șl noi ca sa întîmplă In 
diferite țări. Desigur, nu ne ames
tecăm In treburile altora — am spus 
că fiecare partid trebuia să-și sta
bilească singur calea dezvoltării, așa 
cum crede mal bina — dar sintem 
îngrijorați de unele măsuri care se 
iau In cîteva țări șl care Înseamnă, 
de fapt, a renunța la principiile so
cialismului. înseamnă o întoarcere 
înapoi sau — după cum a spus un 
ziar francez — o întoarcere spre 
capitalism. Or, o asemenea cale nu 
poate decît să Înrăutățească situația
(Continuare in pag. a Vl-a)

Presa, purtător de cuvînt al partidului, 
mereu la înălțimea răspunderii față de partid și popor!

Ca In flecare an. sărbătorim, 
azi. Ziua presei române. 15 au
gust esta ziua în care, cu 58 de 
ani în urmă, apărea primul număr 
al „Scînteii" ilegale. Anul acesta, 
nu peste multe zile, vom marca, 
de asemenea, și împlinirea a 45 
de ani de la apariția legală a zia
rului. purtător de cuvînt al idea
lului comunist, cronicar si partici
pant. în același timp, la eroica 
luptă a partidului pentru con
strucția noii orînduiri sociale pe 
pămintul românesc. Trebuie sub
liniat. Îndeosebi. semnificativul 
fapt că unul dintre articolele pu
blicate In primul număr al „Scîn
teii" legale, apărute la 21 septem
brie 1944. purta semnătura tovară
șului Nicolae Ceaușescu și se re
ferea la tineret, pe care-1 numea, 
pe drept cuvînt. „viitorul poporu
lui", înfățișînd telurile spre care 
poporul „privea cu încredere în 
viitor". Viitorul schițat cu 45 de 
ani în urmă în acel memorabil șl 
vizionar articol este prezentul 
strălucitor de azi. prezentul epo
cii celei mai bogate în înfăptuiri 
mărețe din întreaga existentă 
istorică a României. Epoca 
Nicolae Ceausescu.

Anul acesta Ziua presei româna 
are loc tn atmosfera de vibrantă 
activitate politică si Ideologică ta 
eare se dezbat pa larg, de efttra 
Întregul partid, de eâtoa tatresnd

popor, în cadrul bilanțului însu- 
flețitor al înfăptuirilor revoluției 
șl construcției socialiste, proiectul 
Programului-Directivă sl Tezele 
celui de-al XlV-lea Congres al 
partidului, adoptate recent de 
Plenara C.C. al P.C.R. Elaborate 
sub conducerea sl cu contribuția 
determinantă ale secretarului gene
ral al partidului, aceste documen
te. cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenară sint 
emanația spiritului creator ce a 
îmbogățit și îmbogățește, in cel 
mai inalt grad, de peste două 
decenii. începînd de la istoricul 
Congres al IX-lea. viata politică și 
ideologică a partidului, a tării 
Întregi, călăuzind cu succes opera 
de continuă perfecționare a socie
tății noastre socialiste. Toți cei ca 
activează pe tărîmul presei, ase
meni întregului nostru popor, expri
mă deplina adeziune fată de orien
tările acestor magistrale documen
te de generoasă deschidere spre 
viitor, de amplă cuprindere a pro
ceselor economico-sociale interne 
și internaționale, fată de propu
nerea realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in suprema 
funcție de conducere în partid, 
dînd glas convingerii că exem
plara consecventă revoluționară ce 
• fundamentat realist ci multila
teral poUtiea Internă sl externă a 
partidului si statului va fi in con
tinuare temelia unor fi mai im

punătoare realizări. Totodată, pen
tru lucrătorii din presă acest mo
ment de extraordinară efervescentă 
politică și ideologică constituie 
prilej de exigentă analiză a pro
priei lor munci, de evaluare lu
cidă a modulul in care sint în
deplinite răspunderile Încredințate 
de partid, de societate.

Din perspectiva aprecierii ce 
străbate luminos Tezele, a ge
neroaselor deschideri ce rezul
tă din proiectul Programului-Di
rectivă, din‘cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara 
C.C. al P.C.R. se desprind sl 
pentru activitatea ideologică, pen
tru presă orientări și sarcini de 
deosebită însemnătate principială 
și practică. în această privință, 
cel care prin litera tipărită 
sau pe calea undelor, la radio și la 
televiziune, fac cunoscut lumii în
tregi cuvîntul partidului au drept 
călăuză permanentă cerința expresă 
a secretarului general al partidu
lui ca întreaga presă „să-și concen
treze forțele pentru unirea efortu
rilor creatoare ale tuturor oameni
lor muncii în vederea înfăptuirii cu 
succes a obiectivului fundamental 
al partidului nostru, să desfășoare 
o Intensă activitate de promovare 
a spiritului revoluționar, a noului 
in Întreaga viată economică fi so
cială-.
(Continuare in pag* • V-a)
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OPINIILE OAMENILOR MUNCH, ALE CORESPONDENȚILOR VOLUNTARI 
-important factor al vieții democratice a societății

Din scrisorile adresate „Scinteii" de către 
cei care, prin munca lor harnică, de zi cu zi, 

contribuie la edificarea socialistă a patriei

PROPUNERILE NOASTRE SE BUCURAPretutindeni, pe cuprinsul tării, nu există zi, nu există 
ară tn care să nu se petreacă pilduitoare șt vrednice fapte 
tie muncă, să nu te înregistreze remarcabile realizări menite 
lă dea chip mereu mai luminos patriei. Autorii acestora? 
Milioanele de oameni ai muncii, de cele mai felurite profe
sii, milioanele de cetățeni ai patriei, avlndu-i in frunte pe 
comuniști, constructori entuziaști ai noii orlnduiri, Oameni 
ale căror fapte definesc minunat ziua de azi și de miine 
a țării.

Acum, in preafma marii sărbători din viața poporului 
nostru — ă 46-a aniversare a zilei de 23 August — și in in- 
ttmpînărea celui de-al XlV-lea Congres al partidului, ase
menea fapte demne de laudă, tzvorite din îndemnul con
științei socialiste, cunosc o mare amploare, multe dintre ele 
fiind înfățișate șt in coloanele ziarului. Desigur, aricit ar 
dori, ziaristul de profesie nu poate fi prezent pretutindeni 
unde au loc asemenea realizări de stima tuturor, nu 
poate surprinde tn întregime tabloul larg, cuprinzător al 
celor mai grăitoare și semnificativa dintre ele, be aceea, 
coloanele presat sint deschise condeiului muncitorilor, țăra
nilor, intelectualilor, valorifică opiniile șt propunerile citi
torilor, ale oamenilor munca — mulți dintre aceștia, cola
boratori apropiațt ăl starului — oferă spațiu larg informațiilor 
trlnuse de corespondenții voluntari,

Miile de scrisori pe care „Scînteia'1 le primește tunar con
stituie o dovadă elocventă a participării cititorilor ia pro
cesul de elaborare a ziarului, activitate ce poate avea loc 
numai Intr-o societate profund șt cu adevărat democratică, 
Cetățenii participă astfel pe toate cane, inclusiv prin opiniile 
exprimate in presă, la viața socială, la căutarea șl aplicarea 
soluțiilor optime de rezolvare a problemelor in procesul 
i'stvoltiril patriei socialiste. Scrisoarea corespondentului vo- 
țintar reprezintă astfel un act de răspundere și conștiință ti
flei, este parte componentă a mecanismului democrației 
noastre muncitorești-revoluționare,

bor, corespondenților voluntari, oamenilor muncii, croni
cari și făuritori de istorie nouă, mesageri prompțl ai fap
telor epocii noastre, cea mai fertilă din istoria țării, ..Epoca 
Nlcolae Ceauș eseu", ie dedicăm, astăzi, de Ziua presei. pa
gina dt față, In semn de prețuire a rodnicei lor activități.

LA ACTUL CONDUCERII PARTICIPĂ 
FIECARE DINTRE NOI

Lucrez 1* Întreprinderea da 
Mătase „Victoria" din Iași. Sint 
președintele comitetului sindi
cal ?i vicepreședinte al consiliu
lui oamenilor muncii. Particip, 
prip urmare, *tit ca reprezen
tant al muncitoarelor noastre, 
cit și direct, ca om al muncii 
din Întreprindere, la actul con- 
ducerii zi de zi. £*t« o cinste, 
dar șl o m«re Îndatorire, da 
răspundere, pentru câ îmi revi
ne sarcina urmăresc si sa 
sprijin punerea In practica a tu
turor propunerilor oamenilor 
muncii, oa »i antrenarea Între
gului colectiv la îndeplinirea 
planurilor de producția el a pro- 
«tamelor de modernizare si per* 
teețiotîar© a producției șl a 
muncii de dezvoltare a Între
prinderii.

iată citeva detalii din munca 
noastră. Mai Intii o precizare, 
întreprinderea noastră, ea a- 
proape toate celelalte din zona 
industriali a îațiulul, a fost 
înființata in anii „Specii 
Nicola© Ceausescu". Daci este 
6 întreprindere moderna de la 
care, de ta Început, s-a așteptat 
mult in domeniul nostru de ac
tivitate, adică produse de cali
tate din ce in ce mai Înaltă. D« 
aceea, tini nd cont de aceste ce
rința, de propunerile oamenilor 
muncii, făcuta in acest sens șl 
dezbătute in adunările sindicale 
si d» partid, in adunările «ono
rata p« întreprindere si in con
siliul oamenilor muncii, s-au 
stabilit program* judicioase de 
modernistei tehnice «1 tehnolo
gice. de aplicare a metodelor su
perioare de organiser©, de ridi
care stăruitoare a pregătirii 
profesional* a personalului. Ața 
•* face că. in ultimii io ani, 
producția a sporit simțitor pe 
aceleași spații construite »i. mai 
teas, pe seama creșterii produc
tivității muncii. Am urmărit să 
creăm, totodată, condiții mal 
bune de muncă, așa că oamenii 
tot Îndeplinesc exemplar sarci
nile. clștigă bine îucrfnd în acord 
global si in acord direct

PASIUNEA PENTRU NOU
Nimic nu mi a* par* mal plă

cut deelt să scriu despre co
legii mei d* muncă, angajați in 
tea mai frumoasă și mai utilă 
dintre activitățile umane cunos
cute : activitatea de creație 
tehnico-științifică. Sarcină mea 
este oarecum ușurată de făptui 
Că întreprinderea „I Mâi" Plo
iești, in care îmi desfășor acti
vitatea. dispune de un potențial 
uman și tehnico-ȘtiințifiC deose
bit de valoros: peste bOo de ino
vatori ți peste 120 de inventa
tori activi, în plus, anul trecut, 
întreprinderii noastre i s-au a- 
cordat diploma de merit și tocul 
intii in rindul constructorilor de 
mașini, pentru activitatea de 
invenții șl inovații. Secretul «- 
cestei reușite se datorează in 
primul nnd existenței in toate 
secțiile de producție șl atelie
rele de proiectare a unor nu
clee de inventatori. Toate aces
tea demonstrează că in intre- 
prinderea noastră stat mulți 
specialiști care caută noul în 
tehnică din dorința și nevoia de 
creștere a competenței, din pa
siune ți respect față d* profe
sie.

în alt* corespondența adre
sate „Setatei!" am menționat 
numele multor inventatori de 
profesie din întreprinderea „1 
Mat". Iată, tn continuare, citeva 
ginduri «1* unora dintre aceștia. 
Cel mai vechi dintre ei, tehni
cianul losif Ltoowskl. laureat al 
Premiului de Stat, autor a 8 in
venții, dintre care ta toc de 
frunte se situează mașina de 
danturat roți conice cu dantură 
tn are de cerc de diametra mari, 
care a adus o mare contribuția 
ia modernizarea utilajului pe
trolier românesc, a prezentat zi
lele trecute proiectul noii va
riante a mașinii de danturat 
curb, mult îmbunătățită, cu a- 
cest prilej, *1 afirma că, deși ta 
vîrstă, dacă n-ăr mai inventa 
•st* convin» eă n-ar mai putea 

<___________________________

In aceste condiții, problema 
principală dih unitatea noastră, 
care realizează țesături țip mă
tase, ăsta acum îmbunătățirea si 
măi mult a calității producției 
si scăderea costurilor de fabri
cație. $1 acesta obiective sint în
deplinite, ca urmară a antrenă
rii tuturor oamenilor muncii la 
acțiuni de perfecționare a mese
riilor, de extindere a experien
ței Înaintate in muncă, de folo
sire judicioasă â materiilor pri
me ?i materialelor, a energiei 
electrice etc. Astfel, întreprin
derea noastră a înregistrat cele 
mai mici costuri de fabricație 
in cadrul centralei de profil, tar 
calitatea a devenit de mult 
competitivă și pe plan mondial.

în sfitșit, acționăm in așa fel 
pe plodul conducerii incit an
trenarea tuturor muncitorilor la 
Îmbunătățirea calității Să-Și dea 
roădfete scontate, fiecare fiind 
controlor de calitate al pro
priei producții. Pentru ca a- 
ceastâ sarcină să fie bine irtte-’ 
leasă am organizat în întreprin
dere ..cercurile calității", tinde, 
pe lingă insUșifeă de cunoștințe 
teoretice, fiecare este antrenat 
să rezolve practic și o serie de 
probleme de ordin tehnic, in 
procesul de fabricație. Pe grune 
sindicala și echipe de munci
toare am organizat șt așâ-zise 
..Sfaturi *1* calității", pentru ca 
tineretul să învețe metodele 
bune de lUcrU de la muncitoa
rele eu experiență, să Înțeleagă 
mai bina îndrumările ți sarci
nile date de maiștri etc. Dis
cuțiile de la om ta om pentru 
a învăța, d* ta fruntaș si de la 
cei eu mai multă experiență, 
mai tone meseria, ordinea și 
disciplina sint aețiUiU ale actu
lui conducerii, cărora le dăm a- 
tenția cuvenită zi de zi.

Mărie® B AtAHUR 
vicepreședinte <j consiliului 
comanilor muncii 
da ia întreprinderea de Mdtas* 
„Victoria" din lăți 

există. Lă rindul său. inginerul 
Cristian Teodorescu, autor a 17 
brevete de invenția și altor 2 
in curs de brevetare, recompen
sat. cu 14 premii (in specia) I 
și II) la saloanele de invenții șl 
inovații organizate in diferite 
orașe ale țarii, este convins că 
„a inventa constituie o necesi
tate, O posibilitate de a te ex
prima prin fapte ca revoluționar 
și patriot, un răspuns câfteret la 
politica partidului Și statului 
nostru privind creștere# com
petitivității produselor roma
nești și un mod de a te autode
fini profesional".

Mergtad mm departe pa tema 
creativității tehnice, considerată 
de mulți ea problemă politică și 
parte integranta a avuției na
tion ale, am solieitat și părerea 
directorului fabricii de sape-fo- 
raj din întreprinderea noastră, 
tovarășul fine Dumitru, autor 
a 19 breveta d* invenție t 
..Lupta pentru ocuparea unui loc 
pa piața externă este aspră — 
ne explica dinsul. sapele noas
tre da foraj trebuie sâ ajungă ia 
adincimi cit. mai mari, ăcoto 
unde sa ascund ultimele rezer
ve de petrol, pentru următorii 
35—40 ani. Fiecare invenția ta 
domeniul sapelor de foraj tre
buie să mărească durabilitatea 
acestora, să le facă să foreze cl- 
teva zeci de metri in plus, Pen
tru âdincimi de peste 7 ooo— 
8 ooo de metri, sapa de foraj de
vine cel mai important produs 
din întreaga instalație".

înnoirea continuă a fabricate* 
toc șl ridicarea performanțelor 
acestora la nivelul de virt al 
tehnicii mondiale rămine, așa
dar, singura posibilitate de a ne 
menține ca principali construc
tori de utilaj petrolier, recunos* 
cu ți ți apreciați pe plan mondial.

In<j. Alexandru DUMITRU 
Intraprlndereo „1 Meri" - Ploiești

DE ATENȚIE
De 45 de ani stat corespon

dent voluntar al „scinteii". Pe 
parcursul acestei activități am 
Înțeles limpede că sarcinile ce 
revin presei din documentele 
de partid ne privesc și pe noi, 
corespondenții voluntari, care 
sintmn ochiul opiniei publice, 
exprimăm opiniile oamenilor 
muncii. Am trăit satisfacția pu
blicării în coloanele ziarului a 
numeroasa corespondențe din 
toate domeniile și este merito
riu faptul că propunerile noas
tre, ale corespondenților vo
luntari, sugerate de oamenii 
muncii, venite din partea tor, 
ș-âu bucurat întotdeauna de 
atenție.

lată, de pildă, problema pro
tejării mediului înconjurător 
Împotriva poluării de orice 
feb problemă ce ne preocupă 
foarte mult. Peptru nevoi ale 
industriei se recoltează rășini 
de conifere, de pildă, observind 
că, uneori, cei care recoltau 
ciopleau arborii pe mai multe 
părți, depreciindu-i, pentru ă 
obține măi multă rășină ; am 
propus ziarului să se intervină 
pentru oprirea acestui feno
men. Problema a fost rezolvată 
de Ministerul Silviculturii, îm
preună cu Consiliul Național 
pentru știință ți Tehnologie; 
prin verificări la fața , toctt- 
kîi și stabilirea măsurilor 
ce se impuneau. Tot prin 
presă am semnalat un ait 
aspect: ia obținerea lemnului

MINUNATE POSIBILITĂȚI DE AFIRMARE
A FEMEILOR

în aceste zile de intensă an- 
gatafâ muncitorească, iii Cară 
este cuprins infregul nostru 
Popor spre a cinsti mărețele 
evenimente politice ale aituiui, 
in zilele acestui fierbinte August 
cate marchează împlinirea a 45 
de ații de cînd trăim intr-o țară- 
in care orice asuprire socială și 
națională a fost desființată, ta 
numele eolerfivuitii din care 
tac parte — cel ai întreprinde
rii de stofe de Mobilă din 
Gheorgheni. județul Harghita 

doresc să-mi exprim glodu
rile Și sentimentele de mare 
bucurie și satisfacție sufle
tească, de reală mtadrle patrio
tică ' pentru modui ta Care 
partidul nostru, sub ințe- 
leapta conducere a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicola* ceaușescu, â asigurat, 
o dată cu dezvoltarea generală 
a societății, depline condiții dd 
mutică si viață liberă mai buna 
tuturor oamenilor Muncii, largi 
posibilități pentru afirmarea 
multilaterală â personâlității 
Umane. Clădită in bâză pfirici- 
pîuiui fundamentai el deplinei 
egalități in drepturi, fără ab
solut nici o discriminare, sa
țietatea noastră, pe care o «11- 
fiOSrrt azi in HOmâfiiâ socialistă, 
a asigurat condiții optiftie și 
pentru împlinire* și afirmarea 
capacității creatoare a femeilor.

0 incontestabilă dovadă in 
acest sens o reprezintă salba 
întreprinderilor de industrie u- 
soară din județul Harghita — 
io ta număr toate înălțat* și 
puse în funcțiune iii anii de 
după Congresul ai IX-lea, ta 
care personalul muncitor. în 
marea lui ntajoritate format 
din femei, a aflat cadrui ma
terial ai devenirii profesionala 
tn deplină concordanță cu

/

Pe noul șontier al centralei hidroenergetice de la Gogoșu 
Fotografie trimisă de corespondentul voluntar B. TRVȘCULESCU

DEOSEBITĂ
pentru celuloză aveau obligația 
să contribuie și pădurarii cu 
ett* 35—40 me fiecare. Neavind 
utilaje și mijloace de transport, 
ei tăiau ce era mai falnic și 
mai aproape de drum și iși 
neglijau și sarcinile de supra
veghere a pădurii. La interven
ția Ziarului, propunerea mea de 
a se trece această sarcină fo
restierilor 8 fost acceptată, pă
durarii veghind acum mai efi
cient la păstrarea integrității 
acestui ecosistem.

Alteori m-am referit la unele 
practici anacronice, cînd unii 
Cetățeni depozitau gunoiul me
najer pe malurile apelor curgă
toare, prezântind exemple con
crete. Ca urmară a acestor 
semnale, primăriile, deputății, 
tineretul au fost mobilizați la 
curățirea albțitor riurilor res
pectiva și la desfășurarea unor 
acțiuni educaționale de con
știentizare a populației că esta 
ta interesul sănătății fiecăruia 
să protejeze apa și să păstreze 
puritatea acesteia.

Exemplele stat numeroase. 
Important este insă faptul că, 
repet, activitatea noastră, a co
respondenților Voluntari, este 
prețuită și i Se acordă o atenție 
din Ce in ce mâl mare, ca parte 
integrantă a sistemului demo
crației noastre largi, munci- 
toreștl-tevoluționare.

Ioan DOBRESCU
Clmpulunp, județul Argeș 

transformările economteo-so- 
claie ale județului. Astfel, nu
mai ta întreprinderea noastră, 
care a creat locuri de munca 
pentru Circa 1 ooo femei, s-au 
format muncitoare eu înalta 
calificare, tesniciena șl specia
liste capabile să realizeze pro
duse textile de mare frumusețe 
și complexitate. Ne incearcâ 
sentimentele unei reale satis
facții. izvorită si din conștiința 
datoriei împlinite, cmd știm ca 
stoieie noastre sini cerute tot 
mai muit de -mari unități pro
ducătoare de mobilă din țară, 
Că ele împodobesc șl «sigura o 
plăcuta ambianță in nenumăra
ta locuințe, că sint tot mai 
mult solicitate pe piața externă, 
foste semnificativ făptui ca afet 
conducerea unității, cit și a 
principaieior secții, ateliere si 
compartittients este asigurată 
tot de femei. Aceasta Câiislftuie 
O dovadă concludentă ă capaci
tății noastre creatoare și profe
sionale. Căreia i s-au asigurat 
nelimitate posibilități de ăfir- 
rtiâre. in aceeași măsură, pe 
plan social, dispunem de un 
complex de Condiții materiale 
și organizatorice in măsură, să 
ne ușureze munca, să o despo
văreze de suita grijilor pe Care 
ie a-verri și in calitate de soții 
și mame. Dacă in întreprindere 
muncim intf-Uh Microclimat 
corespunzător, in depline con
diții dO igienă șl protecție a 
muncii, ia mașini și utilaj* 
moderne, de înaltă productivi
tate, avem totodată ia dispozi
ție 0 Cântihă proprie cu 500 
locuri. Unde se servesc două 
mese pe zi, o grâdihiță cu orar 
prelungit, un dispensar, in in- 
Pistă, cu cadre de specialitate, 
în noile cartiere ale modemu
lui oraș care este azi âheot-

gheni. muncitoarele noastre și 
familiile lor au primit locuințe 
confortabile, există cămin pen
tru cele mai tinere. Avem in 
oraș multiple posibilități — 
centru de cultură și creație al 
sindicatelor, biblioteci, terenuri 
de sport și baze de agrement 
pentru plăcuta și utila petrece
re a timpului liber.

în aceste zile. în care pe masa 
de lucru a întregii țări se află 
documentele pentru cel de-al 
XlV-iea congres al partidului, 
tn rindul personalului nostru 
muncitor se afirmă mai mult 
cn oricind hotărirea de nestră
mutat de ă munci astfel incit 
să întimpinăiri' mărețele eveni
mente ale anului cu noi și re
marca bbe succese in muncă.

CADRU GENEROS
A TALENTULUI

Intre mărețele ctitorii din 
acești ani luminoși ai renașterii 
noastre, sub stindardul libertă
ții și socialismului, Festivalul 
național „Cintarea Hornâmei" 
se incerte ca o viguroasă expre
sie a spiritualității și creativi
tății românești contemporane.

..Cintarea ftomânfei" este fes
tivalul artei angajate, învestite 
cu largi atribuții politico-ideo
logic© și cultural-educative, 
festivalul celebrării muncii și 
virtuților ©1 formative, care 
nuanțează acuratețea moral-ce- 
tățeneuscă a climatului spiritual 
al Homâniei socialiste. In b- 
Ceastă perioadă, cind Infregul 
popor, strins unit in jurul 
partidului, a sărbătorit cu en
tuziasm și profund patriotism 
imnlinirea a 24 de ani de la 
alegerea in fruntea partidului, 
la Congresul al IX-iea, a to
varășului Nicelae Ceaușeseu, 
Viața spirituală a județului nos
tru. Mehedinți. Cft d© altfel â În
tregii țări, cunoaște momente de 
superioară valorificate și afir- 
mafe a comorilor de cuget și 
simțite românească, tn amplul 
program de manifestări cultural- 
edUcative. artistice și de creație, 
desfășurate de-a lungul celor 7 
ediții ale festivalului, Mehedin- 
țîitl s-a înscris eu o prezehță 
Viguroasă prin capacitatea d© a 
genera valori estetice viabile și 
a .le perpetua nealtefâte in timp, 
dovedind o dată in plus bogatele 
și frumoasele tradiții ale spiri
tualității și artei populare româ
nești din această zonă, Străbună 
Vatră de istorie. Revelatoare 
pentru amploarea acestei impre
sionante manifestări ©st© parti* 
ciparoâ ou creșteri substanțiale, 
de la o ediție ia alta, a unui 
număr măre de formații artis
tice. interipreți și creatori, apar- 
ținind celor mat diferite catego
rii de oameni ăi muncii, precum 
și diversitatea tot mai accen
tuată a genurilor artistice pre
zent© pe marea scenă a țârii. 
Astfel, numai ia cea de-a 7-a 
ediție a festivalului att partici
pa t 2 780 coteotive artistice, to- 
teilztod circa 50 ooo participant! 
din rtndurite pionierilor și șco
larilor, uteciștitor. oamenilor 
muncii din intreprinderi. insti
tuții și unități agricole ale jude
țului Mehedinți. Ilustrativ 
pentru larga audiență de care 
s-au bucurat manifostâriie 
cultural-educative și artistice 
desfășurate sub auspiciile ge
neroase ale Festivalului național 
..Cintateă României" aste, fără 
Îndoială, și numărul impresio
nant al spectatorilor înregistrat 
în anul precedent de așezărnin- 
tele de cultură : peste 1 570 O00 
spectatori la acțiunile cultural- 

Noul spital clinic din Tîrgu Mureș, cu 1 200 de paturi
Fotografie trimisă de corespondentul voluntar STEFAN MESAROȘ

Sîntem preocupate de diversifi
carea produselor noastre, de 
reducerea greutății stofelor, 
de crearea a noi sortimente, 
printr-o cit mai deplină Va
lorificare a materiei pri
me și a materialelor refoto- 
sibile. $i, desigur, de îndeplini
rea planului pe Întregul an pînă 
la Congresul al XlV-lea al 
partidului — angajament ta 
care subscrie întregul nostru 
colectiv.

Maria HORVATH 
președinta comitetului 
sindicatului de la întreprinderea 
de Stofe de Mobilă
din Gheorgheni, județul Harghita

DE FRUCTIFICARE 
Șl INIȚIATIVEI 
educative. la spectacol© și 
serbări folclorice tradițional©, 
2 900 000 spectatori prezenți in 
sălile cinematografelor lâ orașe 
și sate și, respectiv, pește 2.30 ooo 
vizitatori ta Muzeul Regiunii 
Porților de Fler din Drobeta- 
Ttirnu Severin.

Un festival cu mii. și mâ de 
partictpanți, iată intr-adevăr un 
bilanț fără, precedent, care re
liefează tacă o dată forța de a- 
firmafe a socialismului, puterea, 
lui, de a fi un necontenit recep
tacul de valori artistice de pri
mă mărime. întregul județ, ca 
de altfel întreaga țară, participă 
1st festival, ta competiția hărni
ciei și talentului, care a trans
format acest spațiu geografic de 
ta „Porțile luminii" într-o sce
nă deschisă, pe care oamenii 
muncii cintă Împlinirile contem
porane. frumusețea locurilor, a 
țării, devenirea el. Putem afir
ma. cu îndreptățită niindrie și 
Satisfacție, Că politică partidului 
nostru in domeniul culturii și 
artei ,a rod.it din plin și în acest 
străvechi colț de țară, unde baza 
matertală a culturii a crescut 
in ultimul sfert de veac prin do
tări deosebit de valoroase, ca 
structură și funcționalitate, unde 
setos de cultură și gustul pen
tru frumos stat la ele acasă, 
unde calitatea vieții oamenilor 
s-a schimbat radical; toate pur- 
tind pecetea acestei luminoa
se epoci, legitimata ta conști
ința poporului nostru drept 
„Epoca Nicola* Caaușescu". 
iată de ce. acum, ta aceste zile, 
alături de întregul popor, sluji
torii artei și culturii mehedta- 
țene, călăuziți de repetatele În
demnuri ale secretarului gene
ral al partidului, de a face aste 
fel ca „Întreaga activitate cul- 
tural-artistiCă, educativă să ser
vească poporului", angajați ple
nar în înfăptuirea Înaltelor o- 
biectiv* prefigurate în proiectul 
Progrâmului-Directivă și Teze
le pentru Congresul al XîV-lea 
al partidului, hot&riți să Intlm- 
pine cu rezultate dintre cele 
mai bune măreața sărbătoare 
națională do la 23 August. În
scriu in cartea hărniciei, mun
cii și spiritului creator vi
brante imnuri d* slavă pa
triei. partidului, tovarășului 
Nicola© Ceaușescu, cu credința 
nestrămutată că realegerea sa 
în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului reprezintă 
expresia voinței de glnd și fap
tă a întregii noastre națiuni.
Pleodor POPESCU
profesor, 
președintele Comitetului 
Județean de Cultură și Educați* 
Socialistă Mehedinți

UN TlNĂR ORAȘ LA COTELE 
NOII CIVILIZAȚII

La Rovlnari, ca de altfel pre
tutindeni în țara noastră, au 
avut loc adevărate metamorfo
ze, ce au schimbat structural 
înfățișarea acestei așezări.

Dintr-o discuție avută recent 
cu tovarășul Vasile Guran, vice
președintele comitetului execu
tiv ăl Consiliului Popular Oră
șenesc Rovlnari, am reținut că 
acțiunile de construcție și mo
dernizare au avut, in ultimul 
timp, un ritm fără precedent.

Astfel, la cei aproape 16 000 
de locuitori, cît numără orașul 
in prezent, s-au dat in folosință 
4 150 apartamente, cărora, pină 
la sfirșitul anului, li se vor mai 
adăuga cele 500 aflate in con
strucție. O rețea de magazine 
ce însumează o suprafață de 
aproape 17 mii metri pătrâți Stă 
la dispoziția puternicului deta- 
șathent de mineri, energeticieni 
și Constructori gorjeni, care 
s-au așezat gospodărește în a- 
caa«tă zonă de o frumusețe a- 
parte a Gorjului nostru pitoresc. 
In anii din urmă s-au mai con
struit un liceu cu 24 săli de cla
să, internat. cu 300 locuri, can
tină și doua ateliere-școală, trei 
școli, o fabrică de pline și o 
piață agroindustrială, o creșă 
și un cămin cu program prelun
git,. un spital cu 250 de paturi 
și policlinică, deservite de 60 de 
cadre sanitaro, centrul de crea
ție și cultură „Cintarea Româ
niei" al sindicatelor — cel mai 
mare și modern obiectiv de 
acest fel din județul Gorj, un 
magazin universal cu o supra
față de 2 500 metri pătrâți, fără 
a mâl socoti uriașele investiții 
industriale din preajmă. Tot, în 
orașul din Lunea Jiului se vor 
mai da curind în folosință o fa

GRUĂ SPORITĂ PENTRU OCROTIREA
SĂNĂTĂȚII

in anii construcției socialiste, 
baza materială â ocrotirii Sănă
tății a cunoscut o dezvoltare 
continuă în întreaga tară, rea- 
lizindu-se numeroase edificii 
sanitaro menite să asigure con
diții cît mai bune pentru acti
vitatea de asistentă medicală 
ambulatorie si spitaliceasca. 31 
în municipiul București, cu deo
sebire în perioada de după 1965. 
s-au realizat numeroase unități 
sanitare de profiluri și tipuri 
diferite, care au îmbunătățit ve
chea bazfi materială. In aceste 
noi Unități sanitare, o dată cu 
realizarea clădirilor respective 
s-a asigurat si dotarea cu apa
ratură modernă, nersonalul sa
nitar puțind să-și desfășoare 
activitatea în bune condiții. In 
«conul realizării unei calități 
superioare a prestației medicale.

în aceasta perioadă s-au con
struit 6 spitale noi. cuplate cu 
dispensare-policlinic!. asigurin- 
du-se astfel condiții pentru îm
pletirea asistentei medicale am
bulatorii de specialitate cu cea 
de spitalizare si utilizarea mai 
effc.ientă a bazei materiale si 
a personalului : in toate aceste 
unități se realizează si integra
rea activității didactice prin 
participarea cadrelor Institutu
lui medico-farmaceutic la asis
tenta medicală curentă a bol
navilor.

Capacitatea de spitalizare a 
crescut cu peste 4 500 paturi, 
prin construirea spitalelor : cli
nic „23 August", cu 700 de pa- 

brică de preparate culinare, ce 
va . fi de un real folos pentru 
tinerele gospodine aflate o bună 
parte de timp pe frontul muncii, 
un complex sportiv, o grădină 
de vară, spații comerciale cu o 
suprafață de 1 500 metri pătrâți, 
alta noi și noi obiective soclal- 
culturale șl edilitare.

Paralel cu acest impresionant 
ritm de modernizare, rovinăre- 
nii n-au dat uitării nici aspectul 
estetic al tinărului oraș. S-au 
construit numeroase părculețe, 
au fost plantați 7 000 de arbuști 
ornamentali, garduri vii,. flori, 
trandafiri, ce creează vizitatori
lor, cit șl localnicilor o atmosfe
ră de prospețime și eleganță. 
Toate acestea nu ar fi fost po
sibile fără aportul miilor de ti
neri care locuiesc în oraș sau 
își desfășoară activitatea la În
treprinderile din zonă. Ei s-au 
mobilizat exemplar ori de cite 
ori a fost nevoie, realizînd In 
cele aproape 150 mii ore de 
muncă patriotică lucrări in va
loare de 3,2 milioane lei.

Prin frumoasele lor fapte de 
muncă, cit și prin forța exem
plului personal, acești; tineri 
fruntași, alături de alțl și alți 
făurari de lumină ai Gorjului 
sint hotăriț! să întimplne măre
țele evenimente ale anului, a- 
propiata sărbătoare națională de 
Ia 23 August și Congresul 'al 
XTV-lea al partidului, cu fapte 
pe măsura minunatelor condiții 
asigurate, astfel incit orașul Ro
vlnari să arate din ce în ce mai 
frumos, oraș al oamenilor pen
tru care munca este cea mal de 
seamă datorie.

Dorin BROZBA 
electrician,
Termocentrala Rovinari 

turl, clinic al sectorului 4, cu 
aceeași capacitate, clinic de 
copil București, cu 500 paturi, 
de întreprindere „23 August", 
cu 205 paturi, clinic al muni
cipiului București, cu 1 510 pa
turi, de dermatologic și căml- 
nul-spltal din cartierul Ber- 
ceni. cu 800 de paturi, si altele.

în vederea asigurării unei ca
pacități corespunzătoare de spi
talizare b bolnavilor, pentru 
unele profiluri deficitare s-au 
realizat noi pavilioane în incin
ta unor spitale și s-a mărit 
numărul de paturi în clădiri e- 
xistente sau prin reamenaiarea 
și modernizarea unor vechi e- 
dificil. realizindu-se astfel peste 
2 000 paturi.

O dată cu înființarea unor car
tiere si ansambluri noi de lo
cuințe s-au construit 10 policli
nici in toate sectoarele, reali- 
zindu-Se astfel condițiile pentru 
apropierea asistentei medicale 
ambulatorii de specialitate de 
populația si oamenii muncii din 
întreprinderile din zonele res
pective. Asistența medicală de 
stomatologie s-a dezvoltat atlt 
prin construirea a 13 cen
tre stomatologice, cu 146 ca
binete. precum si nrin crearea 
de servicii de stomatologie in 
peste 100 de scoli, populația be
neficiind in prezent de peste 
800 cabinete de stomatologie. 
Totodată, nentru ocrotirea co
piilor in unități de tip crețe 
s-au construit 48 de creșe cu un 
număr de peste 9 000 de paturi, 
amplasate pe tot teritoriul mu
nicipiului București, in special 
în marile cartiere nou construite 
(Titan. Drumul Taberei. Ber- 
ceni. Militari. Rahova etc). La 
acestea se adaugă cele 5 leagă
ne de copil, cu peste 1 000 de 
paturi. Plus noul pavilion cu 
200 de paturi construit la Lea
gănul de copii nr. 1. tn același 
tJmp, rețeaua Ministerului Să
nătății din Capitală, prin care 
se asigură asistentă medicală 
pentru toată țara, i cunoscut o 
dezvoltare cu totul remarcabilă 
prin construirea unor noi pavi
lioane la Spitalul Fundeni si 
Centrul de hematologie, reali
zarea a noii construcții a Cen
trului de fonoaudiologle, a 
noului Institut de oncologie, 
fiind in curs de finalizare st 
noul sediu al Institutului me- 
dlco-legal. Iar la Spitalul 
C.F.R. nr. 2 s-a realizat un nou 
corp de spitalizare, ca si Ia 
Spitalul Militar Central.

Toate acestea reflectă grija 
deosebită a partidului si statu
lui pentru ocrotirea sănătății oa
menilor. pentru asigurarea unei 
baze materiale solide de desfă
șurare a acesteia în condiții cit 
mal bune.
Dr. Sflvian DASCHIEVICI 
director adjunct al Direcție! 
Sanitare a Municipiului 
București



SClNTEIA — marți 15 august 1989 PAGINA 3

c •'

H O T Ă R î R E Â-C H E M A R E
1v■ ț

'■A a Plenarei lărgite a Consiliului Național al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor

(Urmare din pag. I)

i

■-

I
i

Plenara exprimă deosebita satisfacție față de 
măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., adoptate la propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind îmbunătățirea sistemu
lui de retribuire, a membrilor cooperatori, ca re
zultat al producțiilor superioare obținute în acest 
an, masuri care reflectă grija deosebită a condu
cerii partidului și statului față de creșterea nive
lului de trai al tuturor celor ce muncesc, consti
tuind un nou și puternic stimulent pentru perfecțio
narea activității productive și sporirea necontenită 
a recoltelor.

Participanțil la plenară, cu sentimente de pro
fundă recunoștință și deosebit respect, aduc to
varășului Nicolae Ceaușescu cele mal vii mulțjb, 
miri pentru preocuparea permanentă manlfeșibta 
față de dezvoltarea puternicei baze tehnlco-4nate- 
riale cu care este înzestrată această ramutâ, pen- "L 
tru măsurile financiare de sprijinire a Cooperato
rilor, inclusiv anularea datoriilor unor cooperative 
agricole de. producție, de circa 115 miliarde lei, 
țeea ce demonstrează forța economiei noastre 
naționale, politica justă de întărire și modernizare 
continuă a agriculturii în vederea asigurării spo- continuă a agriculturii in veaerea asigurării spo- & z-i • • A
rlrii contribuției acesteia la progresul general al F iJUmeHt Ol mUUCtt

și activi- 
din agri-

totodată,

țării.
In numai* milioanelor da muncitori și țărani pa 

cane-i reprezintă In morala foram damocratic ol 
agriculturii noastre socialiste, plenara reafirmă 
sentimentele profunde de dragoste, stimă și recu
noștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen- 
tiu contribuția sa originală, de excepțională in-, 
secnnătate, la reconsiderarea locului și rolului a- 
grfculturil in dezvoltarea generală a economiei ro
mânești, la elaborarea și înfăptuirea conceptului 
de nouă revoluție agrara, In spiritul materialismu
lui dialectic ți istoric, pe temeiul cunoașterii pro
funda a realităților din tara noastră, care presu
pune organizarea intregii activități pe baza celor 
mai nai cuceriri ale științei și tehnicii agrare, 
transformării a Însuși felului de gindire 
tate al țărănimii, al oamenilor muncii 
țultură.

Cu deosebit respect sînt exprimate, 
sentimentele de aleasă prețuire față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, mili
tant de frunte al partidului ți statului nostru, emi
nentă personalitate a vieții științifice românești, 
savant de renume mondial, care acționează con
secvent și cu inalt spirit revoluționar pentru ela
borarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare 
economică, socială a patriei, pentru inflorirea 
continuă ți creșterea prestigiului științei, învăță
mântului ți culturii românești.

Plenara lărgită dă cea mai înaltă apreciere ma
gistralei cuvrntări rostite In încheierea lucrărilor de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe care o adoptă in 
unanimitate ca mobilizator program, de muncă și 
acțiune revoluționară al tuturor celor ce muncesc 
in agricultură, industria alimentara, silvicultură și 
gospodărirea apelor.

fosușindu-șl pe deplin Indicațiile șl orientările 
cuprinse in acest remarcabil document, partici- 
panț.ii la plenară se angajează, in numele tuturor 
oamenilor muncii din agricultură, industria alimen
tară, silvicultură țl gospodărirea apelor, să acțio
neze exemplar, cu fermitate ți inalt spirit de răs
pundere, pentru înfăptuirea neabătută a progra
melor ce revin acestor ramuri ți sectoare, in con
formitate eu obiectivele noii revoluții agrare, astfel 
Incit agricultura să aducă o contribuție hotăritoare 
la modernizarea ți ridicarea nivelului general eco- 
nomico-socitil al comunelor țl satelor, la creșterea 
aportului acestora la progresul multilateral al pa
triei, la făurirea cu succes a socialismului și co
munismului.

In spiritul aprecierii de o excepțională însemnă
tate teoretică și practică a secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să acționăm neabătut pentru 
întărirea continuii o proprietății socialiste - a în
tregului popor țr cooperatiste - pornind de la ade
vărul că aceasta constituie O necesitate obiectivă 
a construirii și dezvoltării noii orinduiri, a progre
sului continuu al forțelor de producție, a creșterii 
nivelului de trai, a asigurării independenței și su
veranității naționale, a mersului ascendent al pa
triei noastre pe cale» progresului și civilizației so
cialiste și comuniste. Așa cum ne cere condu
cătorul iubit al partidului ți statului nostru, avem 
înalta răspundere in fața întregii națiuni pen
tru viitorul generațiilor de miine, al poporului, să 
îngrijim ți să asigurăm creșterea continuă a fer
tilității ți productivității pămintului, care, inde
pendent de proprietate, aparține intregii națiuni.

Reafirmind cu însuflețire adeziunea totală și 
entuziastă la intreaga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru, participanții la plenară 
se angajează să tacă totul pentru înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agrare, pentru dezvol
tarea intensivă a agriculturii — ramură de bază o 
economiei naționale — ți adresează tuturor celor 
ce muncesc pe ogoare, in Industria alimentară, 
silvicultură și gospodărirea apelor chemarea de 

a-șl intensifica eforturile pentru realizarea exem
plară a planului pe acest an și pe întregul cin
cinal, creșterea productivității muncii, a eficienței 
și rentabilității, sporindu-și neîncetat contribuția 
la progresul multilateral și inflorirea continuă a 
patriei.

Relevind cu deosebită satisfacție că in acest an 
s-au obținut, practic pe intreaga țară, la cerealele 
de vară recolte care reprezintă un record pentru 
agricultura românească, plenara iși însușește pe 
deplin aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
potrivit căreia aceste realizări importante de
monstrează justețea noii revoluții agrare, forța și 
vitalitatea orinduiril socialiste, bazată pe marea 
proprietate de stat și cooperatistă, pe opțiunea 
științifică de alocare a unei părți însemnate din 
venitul național pentru fondul de acumulare și 
dezvoltare. Pe temeiul transpunerii In practică 
a programelor de dezvoltare a bazei tehnico-ma- 
teriale, al generalizării experienței înaintate și 
Introducerii pe scară largă a științei contemporane 
și progresului tehnic, agricultura este capabilă să 
asigure producții înalte și stabile, eficiente, in 
orice condiții climatica.

din agricultură! îH-
Pornind de la realizările însemnate de 

pinâ acum, de la experiența acumulată și da 
la mobilizatoarele sarcini și orientări ale 
secretarului general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să acționăm energic, cu inaltă răspundere 
comunistă, revoluționară pentru ca In acest 
an, marcat de evenimente politice de excep
țională însemnătate — cea de-a 45-a ani
versare a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă de 
Ic 23 August 1944 și Congresul al XlV-lea al 
Partidului Comunist Român — să obținem în 
toate sectoarele activității agricole producții- 
record, in concordanță cu cerințele și obiec
tivele noii revoluții agrare I

Plenara cheamă consiliile populare _ să 
acționeze cu fermitate pentru înfăptuirea 
programelor de dezvoltare economico-socială 
in profil teritorial, de modernizare a județe
lor și localităților, astfel incit orașele și 
comunele să devină centre puternice, capa
bile să asigure condiții corespunzătoare de 
muncă și viață tuturor cetățenilor patriei, 
creșterea nivelului de trai material și spiritual 
al întregului popor.

■4-.

Mecanizatori, 
țărani cooperatori, 

specialiști!
Acționind în spiritul orientărilor și 

secretarului general al partidului, să 
spirit revoluționar, cu cea mai inaltă 
cu eforturi sporite, pentru realizarea

indicațiilor 
muncim in 
răspundere, 

_____ _ și înche
ierea Ip timp și în condiții de calitate exemplară 
a tuturor lucrărilor din actuala campanie agricolă, 
urgentarea arăturilor de vară, îndeplinirea întoc
mai a obligațiilor către fondul de stat și asigu
rarea unor baze temeinice producției anului 
1990 I

Plenara cere Ministerului Agriculturii, Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, 
organelor agricole județene, consiliilor unice agro
industriale de stat și cooperatiste, unităților agri
cole. precum și tuturor cooperatorilor, mecanizato
rilor și specialiștilor să acționeze neabătut pentru 
realizarea la termen a tuturor lucrărilor, prin fo
losirea la capacitatea maximă a tractoarelor și 
mașinilor agricole, a mijloacelor de transport și de 
depozitare a produselor, astfel Incit roadele bo
gate ale acestui an să fie valorificate integral, cu 
maximă eficiență. Printr-o superioară organizare a 
muncii și o largă mobilizare a tuturor forțelor, să 
asigurăm întreținerea exemplară a culturilor du
ble și succesive, culesul fără pierderi și valorifica
rea integrală a legumelor și fructelor de sezon 
pentru buna aprovizionare c populației și Indus
triei alimentare, strîngerea și depozitarea furaje
lor în cantități îndestulătoare necesare in zooteh
nie pentru perioada de iarnă, efectuarea tuturor 
lucrărilor agropedoameliorative pe toate supra
fețele prevăzute și la termenele stabilite !

Dat fiind că, în condițiile acestui an, recoltarea 
culturilor de toamnă este mai timpurie, plenara 
cere organelor agricole centrale, județene și locale 
și adresează tuturor oamenilor muncii din agri
cultură chemarea de a acționa pentru realizarea în 
ritmuri înalte a lucrărilor de sezon, în conformi
tate cu graficele stabilite In fiecare unitate șl for
mație de lucru, astfel incit producțiile de floarea- 
soarelul, sfeclă de zahăr, cartofi, porumb, stru
guri, legume și fructe să ajungă neîntirziat și fără 
pierderi în depozite, potrivit destinațiilor — la fon
dul de stat, pentru consum și industrializare. De 
munca noastră depinde nivelul recoltei, de recoltă 
depinde bunăstarea noastră I

Plenara cheamă pe toți cel ce tși desfășoară ac
tivitatea in agricultură să acționeze neabătut pen
tru consolidarea și generalizarea rezultateior deo
sebite obținute in acest an, prin efectuarea în cele 
mai bune condiții a tuturor lucrărilor agricole și 
oplicarea unor tehnologii avansate, a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii agricole. Plenara 
cere, de asemenea, să se acționeze cu toată hotă- 
rirea pentru perfecționarea organizării și condu
cerii întregii activități, pentru întărirea, în toate 
unitățile agricole, a ordinii și disciplinei, a spiri
tului revoluționar în muncă.

Oameni ai muncii 
din zootehnie!

Să acționăm pentru îmbunătățirea substanțială 
a activității din acest sector, prlntr-o bună fura
jare și îngrijire a animalelor, prin asigurarea co
respunzătoare a asistenței sanltar-veterlnare, în 
vederea înfăptuirii programelor la toate speciile 
de animale, precum țl la păsări I O atenție deose
bită se va acorda, în toate unitățile, organizării șl 
bunel desfășurări a procesului de reproducție, 
sporindu-se pe această bază efectivele de taurine, 
porcine șl ovine.

Plenara subliniază necesitatea acordării unei 
atenții mal mari înfăptuirii programelor speciale 
privind dezvoltarea apiculturii, sericiculturii, plscl 
culturii, creșterea iepurilor de casă și a anima 
lelor de blană.

cu grijă 
caracte-

Locuitori ai satelor 
din zonele de deal 

și de munte!
Folosind din plin sprijinul acordat de stat, prin 

mijloace tehnice moderne, material biologic va
loros, asistență de specialitate, cultivați 
pămîntul, creșteți, cu priceperea care vă 
rizează, cît mai multe animale I

Răspunzlnd grijii deosebite pe care e 
partidul șl statul nostru față de dezvoltarea șl 
modernizarea continuă a agriculturii, valorificați, 
prin sistemul de contractări șl achiziții, cantități 
tot mai mari de produse vegetale șl animale, 
contribuind, în mai mare măsură, la realizarea 

poartă

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ, INDUSTRIA

ALIMENTARĂ, SILVICULTURĂ Șl GOSPODĂRIREA APELOR!
Să acționăm ferm, în spiritul orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretarul general al partidului, președintele Republicii, pentru realizarea neabătută 
a planului pe 1989, pentru obținerea în acest an a celor mai mari producții din 
istoria țării, întîmpinînd cu rezultate remarcabile cea de-a 45-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 
August 1944 și Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român I

Prin fapte deosebite de muncă, prin întreaga activitate să demonstrăm forța agri
culturii noastre socialiste, bazată pe marea proprietate de stat și cooperatistă, capa
citatea întregii țărănimi, virtuțile omului nou, cu o înaltă pregătire profesională, 
științifică și politică, de a contribui la dezvoltarea necontenită a patriei, la împlinirea 
pe pămîntul României a visului de aur al omenirii - comunismul !

Plenara adresează întregii țărănimi, tuturor celor ce își desfășoară activitatea în 
agricultură chemarea ca, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, să 
se angajeze cu toate forțele și să acționeze cu cea mai mare hotărîre pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor și orientărilor cuprinse în magistrala Expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și în documentele adoptate, pentru înfăptuirea în 
cele mai bune condiții a planurilor și programelor speciale din agricultură, în ve
derea realizării unei calități noi a muncii și vieții întregului nostru popor.

Strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, urmînd neabătut strălucitul său exemplu de muncă și viață, pildui- 
toarea sa activitate revoluționară, pusă în slujba intereselor supreme ale poporului ro
mân, ale cauzei păcii și colaborării internaționale, să facem totul pentru realizarea 
neabătută a obiectivelor revoluției tehnico-științifice și noii revoluții agrare, pentru edifi
carea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și crearea condițiilor 
de trecere la făurirea comunismului în România I

fondului de stat șl a programelor de autoapro- 
vizionare șl aslgurindu-vă, pe această cale, Im
portante venituri I

Oameni de știință, 
cercetători 

din agricultură!
Activitatea complexă impusă de cerințele noii 

revoluții agrare necesită intensificarea muncii de 
cercetare științifică, de perfecționare continuă a 
pregătirii de specialitate, de însușire și aplicare 
fermă a tehnologiilor înaintate.

Să ne angajăm cu toate forțele, eu întreaga 
putere de muncă șl creație pentru înfăptuirea 
exemplară a programelor de cercetare, elaborate 
sub conducerea directă șl cu prestigioasa con
tribuție a tovarășei academician doctor Inginer 
Elena Ceaușescu, pentru aplicarea largă In pro
ducție a celor mal noi cuceriri ale științei șl teh
nicii agricole, pentru creșterea rolului *1 contri
buției științei la realizarea obiectivelor noii re
voluții agrare. Să acționăm tot mal energic, cu 
mai multă operativitate, pentru crearea de soluri 
de hibrizi mal timpurii șl mai productivi, eu rezis
tență mai mare la boli și dăunători, la ger și se
cetă, cu o durată mal mică de vegetație, pentru 
ameliorarea raselor de animale și sporirea po
tențialului biologic productiv, folosind pe scară 
iargâ cuceririle Ingineriei blogenetlee 1

Oameni ai muncii 
din industria alimentară!

Să acționăm neabătut pentru valorificarea, cu 
maximă eficiență șl cu randamente superioare, a 
materiilor prime vegetale șl animale, obținerea 
unor produse de calitate șj cu valoare nutritivă 
ridicată, cu durată prelungită de păstrare în stare 
proaspătă, punînd un accent mai mare pe fabri
cația de preparate șl semlpreparate culinare, pen
tru creșterea contribuției acestei ramuri la satis
facerea cerințelor de consum ale populației I

Plenara adresează tuturor celor ce muncesc în 
sectoarele Industriei alimentare chemarea de a 
se angaja cu toate forțele pentru îndeplinirea 
Integrală a planului pe 8 luni pînă la 23 August 
șl pe întregul an pînă la Congresul al XlV-lea 
al partidului.

Oameni ai muncii 
din silvicultură!

Să facem totul, să muncim cu înaltă responsa
bilitate in vederea realizării exemplare a preve
derilor „Programului național pentru conservarea 
și dezvoltare» fondului forestier", în concordanță 
cu cerințele economiei naționale, ale asigurării 
protecției mediului înconjurător I Să acționăm cu 
fermitate pentru reim păduri rea întregii suprafețe 
planificate cu cele mai bune specii, regenerarea 
pădurilor și asigurarea densității corespunzătoare 
- utilizindu-se terenurile degradate, inapte pentru 
agricultură -, valorificarea în condiții de eficiență 
superioară a lemnului șl a celorlalte produse ale 
pădurii, îngrijirea mal bună a pășunilor și fine» 
țelor din zonele de munte I

ll
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- Oameni ai muncii 
din domeniul 

gospodăririi apelor !
Să participăm tot mai activ la efectuarea 8a 

timp șl In condiții de bună calitate a lucrări
lor de îmbunătățiri funciare șl amenajări pen
tru Irigații, să realizăm, la parametrii optimi, 
aducțiunlle șt regularizările cursurilor de apă, în
diguirile, canalizările șl barajele, lacurile de acu
mulare cu folosință complexă, In vederea satis
facerii nevoilor de consum public șt Industrial de 
apă i să acționăm cu fermitate pentru gospodă
rirea șl păstrarea fondului hidrologic do care dis
pune țara noastră, In limitele prevederilor legale I 

Insușlndu-șl orientările șl Indicațiile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, cu privire la apărarea șl păstrarea 
mediului natural, de care depinde în mod hotâri- 
tor viața generațiilor de azi șl de mîlne, plenara 
adresează tuturor oamenilor muncii din agricul
tură, tuturor locuitorilor de la orașe șl sate che
marea de a infăptui neabătut politica partidu
lui și statului, de a aplica ferm legile țării cu 
privire la apărarea șl păstrarea mediului înconju
rător. Să Intensificăm activitatea de Instruire șl 
educare a tuturor cetățenilor țării, îndeosebi a 
tinerei generații, pentru aplicarea neabătută a 
prevederilor legale privind protecția șl amelio
rarea mediului înconjurător - factor primordial 
al dezvoltării patriei noastre, al asigurării unor 
condiții de viață șl de muncă tot mai bune pen
tru întregul nostru popor I

i

în prima decadă a lunii 
creșteri cu peste 45 la sută

(Urmare din pag. I) 
deril — și realizate la un nivel com
parabil cu cele similare pe plan mon
dial — au permis reducerea sub
stanțială a importurilor. Pe lin
gă efortul colectivului, o colabo
rare constant bună cu Institu
tul de Proiectări pentru Automati
zări, cu Institutul de Cercetare șl 
Proiectare Electrotehnică, precum și 
cu „vecinii" noștri — Institutul Poli
tehnic București — a contribuit în 
bună măsură la aceste rezultate. La 
aceasta s-ar adăuga flexibilitatea 
deosebită a procesului de fabricație, 
capacitatea de a verifica și imple
menta in scurt timp în producție noi 
soluții tehnologice.

— Reproiectarea și re-reproiectarea 
au devenit acțiuni curente la noi — 
intervine ing. Dumitru Ionescu, di
rectorul întreprinderii. Am introdus 
în fabricație noi generații de echipa
mente. aplicăm noi tehnologii, da 
mare productivitate și economicitate. 
Astfel, pentru a da un singur exem
plu. reproiectarea asistată de calcu
lator a bobinelor și transformatoare
lor pentru toate echipamentele ce le 
realizăm a condus la reducerea ma
sivă a consumului de cupru. în unele 
cazuri cu aproape 50 la sută, în con
dițiile îmbunătățirii parametrilor 
funcționali. In gșneral vorbind, am
plul proces de modernizare explică 
«tlt creșterea producției, cit și re

ducerea costurilor, a consumurilor 
materiale și Îndeplinirea lună de 
lună a planului.

— Pentru a onora angajamentul 
asumat in cinstea zilei de 23 August 
au fost suficiente măsurile din pro
gramul de modernizare ?

— De bună seamă, au fost adopta
te și multe măsuri de ordin organi
zatoric — ne răspunde ing. Constan
tin Gavrilă. secietarul comitetului de 
partid. Au fost lansate în avans lo
turile de fabricație, au fost întărite 
formațiile de lucru din etapa monta
jului final, s-au organizat. în dife
rite secții, schimburi de lucru pre
lungite. Rezultatul acestor măsuri 
simple — pe care le-am mai adoptat 
și în alte momente „fierbinți" pen
tru producție — este că, în prima de
cadă a lunii, comparativ cu perioa
da similară din luna iulie, produc- 
ția-marfă a fost mai mare cu 45,5 la 
sută la mijloacele de automatizare 
electrotehnice și cu 47,4 la sută la 
mijloace de automatizare electro
nice. Iar rezultatele puteau fi și mai 
bune dacă reușeam să asigurăm în 
avans toată baza materială necesară. 
In acest sens, trebuie spus că avem 
în continuare mari probleme, Îndeo
sebi in privința conductorilor de 
pru.

...în atelierul de automatizări 
„Intimpină" mai întîi o serie de 
lapuri de acționare a mașinilor-unel- 
te, frumos ambalate, gata să ia dru

cu-

ne 
du

mul exportului. „Aceste «dulapuri» 
— care sînt, de fapt, «creierul» ma- 
șinilor-unelte de mare complexitate 
-- ilustrează elocvent saltul calitativ 
Înregistrat de produsele noastre, ne 
explică directorul întreprinderii. în 
urmă cu trei ani, deși gabaritul lor 
era mai mare, performanțele erau 
cu 60 la sută mai scăzute, iar con
sumul de,cupru pentru bobinele de 
inducție — de cîteva ori mai mare".

In atelier se lucrează cu maximă 
concentrare, într-o. liniște aproape 
nefirească — cei puțin în comparație 
cu imaginea obișnuită dihtr-o secție 
industrială. Totul decurge firesc, se 
muncește cu spor. Stăm de vorbă cu 
maistrul Ștefan Buturugă :

— Cele șase echipe din atelierul 
nostru — ne spune interlocutorul — 
au primit, din timp, sarcinile fizice 
pe care urmează să le îndeplinească, 
in această lună, în devans. pînă la 
23 August. In acest scop, colectivul 
a fost întărit cu zece electricieni- 
montatori, iar noi am organizat 
schimburi prelungite. în felul acesta, 
am reușit să asigurăm front de lucru

Cu aceleași capacități, 
produse suplimentare

Pînă Jn urmă cu vreo trei ani, pro
ducția întreprinderii de Alumină 
Tulcea se situa abia la 80—70 la sută 
din capacitatea proiectată, consumu
rile materiale șj energetice se situau 
mult peste norme, iar activitatea se 
solda, an de an. cu pierderi. A În
ceput atunci — sub conducerea unui 
consiliu al oamenilor muncii Înnoit, 

și echipelor de control final, care 
lucrează In două schimburi.

— Care este bilanțul pe această 
lună pînă azi. 12 august ?

— Din cele 51 redresoare pentru 
încărcat baterii am realizat. 25 ; din 
15 invertoare — 6 ; cele 8 electrofil- 
tre au fost in totalitate predate la 
magazia de produse finite ; din 20 
dulapuri pentru acționarea completă 
a mașinilor-unelte — 11 se pot ve
dea, gata ambalate, Iar celelalte sint 
în diferite stadii de montaj. Lansăm 
cu acest prilej un apel către colec
tivul întreprinderii „Electromotor" 
Timișoara pentru a livra in avans 
motoarele necesare pentru finaliza
rea celorlalte nouă dulapuri.

Sau, pe scurt : colectivul Întreprin
derii „Electrotehnica" acționează cu 
dăruire pentru depășirea sarcinilor 
de plan, pentru onorarea angajamen
tului in intîmpinarea marii noastre 
sărbători naționale. Măsuri tehnice sl 
organizatorice adecvate, mobilizare 
exemplară și rezultate pe măsură.

Eugen RADULESCU

a unul nou director — un proces te
meinic de îndreptare a lucrărilor pe 
făgașul firesc, o luptă acerbă cu 
mentalități învechite și cu opinia, 
foarte comodă, de altfel, că „mai 
mult nu se poate".

Și iată că orgoliul profesional re
deșteptat, adică mobilizarea reală șl 
integrală a forțelor colectivului, a 

produs un reviriment ce părea, la un 
moment dat, de domeniul iluziilor : 
producția anuală de aiumină a cres
cut, pe aceleași capacități, cu nu mai 
puțin de 77 mii tone, consumurile au 
fost sever diminuate, pierderile au 
fost eliminate. O izbîndă care a adus 
colectivul, doi ani la rînd, pe primul 
loc în întrecerea socialistă.

Tar colectivul nu s-a mulțumit cu 
atit. în șapte luni din acest an, pro
ducția suplimentară se ridică la 
12 600 tone alumină calcinată — ceea 
ce reprezintă onorarea integrală a 
angajamentului asumat în întrecerea 
socialistă pe întregul an. Astfel, 
funcționînd „numai" la parametri 
proiectați, planul pe opt luni va fi 
îndeplinit pină la 20 august Dar 
ambiția colectivului merge gi mal de
parte ; peste angajamentul asumat 
în Întrecerea socialistă, adunarea ge
nerală a reprezentanților oamenilor 
muncii a decis să realizeze supli
mentar 1 000 tone de alumină calci
nată pînă la 23 August șl 2 000 tone 
pînă la cel de-al XTV-lea Congres al 
partidului.

Care au fost, care sînt premisele 
acestor reușite ? Ce direcții de ac
țiune vizează în continuare oame
nii muncii de aici pentru sporirea 
producției și a eficienței acesteia ?

„Întîi de toate, au fost luate 
măsurile pentru asigurarea unei dis
cipline tehnologice riguroase, pentru 
atingerea parametrilor normali de 
funcționare a instalațiilor — ne-a 
spus ing. Corneliu Munteanu, direc
torul întreprinderii. A fost instituit 
un sistem elastic de asigurare a a- 
sistenței tehnice pe fiecare schimb, 
s-au întocmit bugete de venituri șl 
cheltuieli pe secții. Determinantă s-a 
dovedit, și pentru întreprinderea 

noastră, adoptarea unul program bine 
închegat de modernizare a fluxurilor 
de fabricație șl aducerea lui siste
matică la îndeplinire".

O măsură de mare eficiență s-a 
dovedit a fi organizarea unitară a 
procesului tehnologic și urmărirea 
centralizată, asistată de calculator, a 
respectării stricte a parametrilor sta
biliți. Dar izvorul permanentei în
noiri și modernizări stă în stimularea 
inițiativei oamenilor muncii, în apli
carea rapidă în practică a celor mai 
valoroase idei.

Anul acesta preocuparea de bază a 
colectivului se dovedește a fi aceea 
pentru sporirea calității șl a eficien
ței producției. Este semnificativ fap
tul că, dacă în urmă cu trei ani. doar 
15—20 la sută din producție o repre
zenta alumina de calitate superioară 
— așa-numita alumină Ao — astăzi 
se tinde spre generalizarea produce
rii aluminei extra, competitivă pe 
plan mondial. Tot pe seama acțiuni
lor de modernizare se urmărește șl 
reducerea cu 30 la sută a consumu
rilor de materii prime șl energie. 
„Inventarul" resurselor secundare re
cuperabile demonstrează, totodată, 
că există încă mari rezerve nevalo
rificate, atît în ceea ce privește agen
tul termic, cit și energia electrică. 
Ceea ce arată că rezultatele în pro
ducție ale întreprinderii de Alumină 
din Tulcea sint departe de a fi ajuns 
la limita superioară. Onorarea exem
plară a angajamentului asumat 
cinstea 
tregită 
tații și

în 
zilei de 23 August va fl în
de sporirea continuă a cali- 
eflcienței activității.

Adrian VASILE 
corespondentul „Scinteii”

BAIA MARE

Tehnologii noi, soluții 
tehnice eficiente

în contextul preocupărilor pri
vind modernizarea producției, 
muncitorii și specialiștii de la în
treprinderea de faianță și sticlărie 
„Fâimar" Baia Mare, unitate frun
tașă pe ramură, acordă o atenție 
deosebită promovării noilor tehno
logii, a unor soluții tehnice care 
să asigure reducerea consumurilor 
materiale și energetice. între re
centele realizări se înscrie și intra
rea în funcțiune a liniilor speciali
zate de monoardere. Fiind extinsă 
la o gamă largă de produse, aceas
tă tehnologie — realizare a spe
cialiștilor băimăreni — este unicat. 
Prin monoardere se elimină dubla 
ardere și se reduc la jumătate pier
derile prin manipulare, iar copsu- 
mul de gaz metan scade cu 35 la 
sută. De asemenea, au fost intro
duse tehnologii noi de realizare a 
florilor aplicate, care se vor extinde 
și la secția ceramică. A fost reor
ganizat fluxul pentru eliminarea 
gîtuirilor și încrucișărilor în secto
rul de sortare și decorare finală a 
produselor. Acest lucru s-a realizat 
prin redistribuirea spațiilor, obți- 
nindu-se astfel o importantă pro
ducție suplimentară. (Gheorghe 
Pârja).
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Al PREGĂTIRII Affillll ISTORIC DIN AUGUST 1944 L.-:

Revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antilmpe- 
rialistâ din august 1944 are o dublă 
însemnătate : internă si interna
țională. Pe plan intern, ea a deschis 
o nouă eră în multimilenara is
torie a poporului român ; pe plan 
International, ea a grăbit sfirșltul 
celui de-al doilea război mondial 
prin greaua lovitură strategică, po
litică și logistică dată Germaniei 
naziste. Ca orice mare eveniment 
istoric, actul de la 23 August 1944 
și-a avut coordonatele sale interne 
și externe : revoluția română din 
august 1944 a fost produsul istorico- 
oblectiv al 
nu a fost 
externi, ci 
externe favorabile 
asigura victoria. Altfel spus, lupta 
poporului român, condusă de Parti
dul Comunist Român, pentru elibe
rarea pămintului patriei și restaura
rea suveranității naționale a benefi
ciat de cadrul strategicq-politic 
creat de victoriile armatei sovietice, 
ale celorlalte forțe 
antihitleriste, 
zistență din 
Wehrmacht.

Consecvent 
clarvăzătoare 
lor supreme ale națiunii, 
Comunist Român s-a dovedit, Încă 
de la făurire^ sa, la 8 mai 1921, a fi 
unica forță politică in măsură să 
slujească eu abnegație și devota
ment. fără nici o rezervă, poporul, 
patria străbună, libertatea și inde
pendența României. Stau mărturie 
acestei profunde realități istorice 
eroicele lupte ale clasei muncitoare, 
sub conducerea comuniștilor, pentru 
dobindirea de drepturi politice, eco
nomice și sociale, a libertăților de
mocratice in perioada Interbelică, 
amplele manifestări ale forțelor 
democratice românești din anii de 
ascendență a fascismului pe plan 
european, marea demonstrație pa
triotică, antifascistă și antirăzboini
că de la 1 Mal 1939, in organizarea 
$1 desfășurarea căreia contribuția
hotăritoare au avut-o tovarășul
Nicolae Ceausescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, opoziția fermă a poporu
lui nostru față de declanșarea celei 
de-a doua mari conflagrații mondia
le, față de dureroasele amputări te
ritoriale din vara anului 1940 și de 
instaurarea regimului antonescian 
in toamna aceluiași an, strategia 
elaborată șl aplicată da către parti
dul comunist pentru Ieșirea din 
războiul hitlerlst, întoarcerea arme
lor împotriva Wehrmachtului, elibe
rarea întregului teritoriu național de 
sub ocupația fascistă și redobindlrea 
independenței și suveranității națio
nale.

In Circulara C.C. al P.C.R. din 
8 iulie 1941, Platforma-program in
titulată „Lupta poporului român 
pentru libertate șl Independență na
țională" din 6 septembrie 1941 — 
document care a constituit baza po
litică, Ideologică și de acțiune pen
tru întreaga strategie ce avea să 
conducă la declanșarea și Înfăptui
rea victorioasă a revoluției din 
august 1944 —, in celelalte documen
te programatice ale partidului elabo
rate in anii 1941—1944 se prevedea 
cu claritate că poporul român tre
buia să-și realizeze eliberarea depli
nă prin propria sa luptă, care urma 
să valorifice condițiile favorabile 
create in timp de succesele coaliției 
antihitleriste si ale mișcărilor de 
rezistentă din țările aflate sub 
dominația străină.

Perioada de pregătire a revoluției 
române din august 1944 s-a caracte
rizat prin Înmulțirea, diversificarea 
și creșterea In intensitate a mani
festărilor de criză ale regimului. 
Acesta a Înregistrat direct — mal 
ales incepînd cu vara anului 1943 
— impactul eșecurilor Wehrmachtu- 
lul pe fronturile celui de-al doilea 
război mondial. Cercurile conducă
toare ale statului, comandamentul 
militar, opinia publică, practic 
întreg spectrul politic al țării erau 
convinse că este necesară smulgerea 
României de sub dominația Relchu- 
lui nazist șl Ieșirea din războiul în 
care țara a fost Împinsă. Tensiunile

societății românești ; ea 
determinată de factori 
a valorificat condițiile 

pentru a-și

ale coaliției 
ale mișcărilor de re- 

țările ocupate da
politicii sale realiste, 
de apărare a lnterese- 

Partidul

politico-m Uitare dintre România 
Germania au devenit 
cunoscută în toate cercurile diplo
matice ale epocii. Acestea erau în
treținute atit de demersurile pe pare 
România le făcea prin mai multe 
canale — Cairo. Stockholm. Madrid. 
Ankara etc. — pentru ieșirea din 
război, cit și de diminuarea con
stantă a cuantumului de forțe an
gajate de țara noastră In război, 
scăderea continuă a livrărilor de 
petrol și produse agroalimentare 
către Germania, intensificarea di
sensiunilor dintre comandamentele 
militare ale celor două state, creș
terea in amploare a sabotajelor și 
urmărilor pe care acestea Ie aveau 
asupra trupelor Wehrmachtului.

Tergiversarea manifestată de gu
vern in formularea răspunsului la 
propunerile oficiale pe care Uniunea 
Sovietică și ceilalți aliați le-au 
adresat lui Ion Antonescu privind 
ieșirea din război confirma punctul 
de vedere al Partidului Comunist 
despre necesitatea 
singura soluție ce 
avea să asigure 
succesul luptei po
porului nostru pen
tru redobindirea li
bertății sale. Aceas
tă decizie era sus
ținută de succesele 
înregistrate in anii 
războiului de către 
mișcarea națională 
de rezistență, rea
lismul de care parti
dul a dat dovadă în 
evaluarea evoluții
lor politico-militare 
din ultimii ani, 
adeziunea totală a 
maselor la soluția 
preconizată de co
muniști, constitui
rea Frontului Pa
triotic Antihitlerist 
(iunie 1943), înfăp
tuirea unității de 
acțiune a clasei 
muncitoare in ca
drul Frontului Unic 
Muncitoresc (aprilie 
coaliție realizată 
și sub conducerea Partidului Comu
nist pe baza platformei propuse 
celorlalte forțe politice ale țării, 
încheierea la 20 iunie 1944 a Blocu
lui Național Democrat a marcat 
izolarea totală a guvernului mareșa
lului Ion Antonescu și solidarizarea 
tuturor forțelor antihitleriste, a 
asigurat succesul luptei pentru scoa
terea tării de sub dominația Germa
niei nazista și alăturarea el Națiu
nilor Unite.

Această coaliție de forțe — practic 
cea mai largă înregistrată in timpul 
războiului în orice alt stat partici
pant la ultima conflagrație — a 
întregit', din punct de vedere orga
nizatoric, consensul național Înfăp
tuit de către Partidul Comunist 
Român, politica sa realistă promova
tă in anii grei ai menținerii țării, 
prin presiuni șl forță, în orbita de 
interese șl acțiuni a Germaniei na
ziste. Următoarele două luni ce au 
urmat pinâ la 23 August au fost 
caracterizate de o intensă muncă 
pentru pregătirea complexă, politică 
și militară, a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antilmperialistă.

în cadrul consfătuirilor, reprezen
tanții Partidului Comunist Român 
au reușit să impună punctul de ve
dere realist al înlăturării guvernu
lui antonescian ca o condiție obli
gatorie pentru asigurarea succesu
lui. A fost acceptată formula ca în 
guvernul ce se va forma să fie de- 

. semnați reprezentanți ai tuturor 
partidelor ce constituiau Blocul Na
țional Democrat. Caracterul atotcu
prinzător de eliberare socială al ac
tului ce urma să schimbe in mod 
radical istoria României era asigu
rat și prin conținutul reglementări
lor legislative ee preconizau Înfăp
tuirea unor ample reforme politice, 
economice, democratice. Declanșa
rea concomitentă a revoluției in în
tregul teritoriu național aflat sub 
autoritatea guvernului român urma

51
o realitate

revoluției

1944), larga 
din inițiativa

să-i confere acesteia în mod obiec
tiv dimensiunea reală a spațiului de 
manifestare, angajînd astfel Ia lupta 
de eliberare întreaga populație a 
țării. S-ap adoptgt măsuri 
completarea, înzestrarea și 
rea formațiunilor de luptă 
tice ce aveau să se alăture 
române. în cadrul planulpi 
gâtire a revoluției, Partidul Comu
nist Român a acordat o mare aten
ție integrării armatei in larga coa
liție națională realizată: din iniția
tiva și sub conducerea sa. Se avea 
in vedere atit îndelungata și glo
rioasa tradiție de luptă a oștirii ro
mâne, cit și profunda stare de spi
rit antihitleristă ce caracteriza în 
egală măsură corpul de cadre și 
militarii.

Pe plan extern, la mijlocul verii 
lui 1944, după aproape cinci ani de 
conflagrație mondială, flăcările răz
boiului atinseseră practic toate con
tinentele, marile bătălii desfășu- 
rindu-se atit pe uscat, cit șl in aer, 
pe oceanul planetar și In spațiul 

submarin. Frontul 
de est atinsese, ia 
20 august 1944, 
frontiera orientală a 
Finlandei, Golful 
Ftnic, părțile de 
răsărit ale Prusiei 
Orientale, Varșovia 
șt cursul mijlociu 
al Vistulel, apoi se 
continua pe alinia
mentul Cernăuți, 
Valea Șiretului 
perior, fluviul 
tru în aval de Du- 
boșari. După o lună 
șl jumătate de la 
debarcarea din Nor- 
mandia (6 iunie 
1944), pe frontul oc
cidental, cei doi ad
versari se confrun
tau încă la vest de 
aliniamentul Nan
tes— Caen. Aproxi
mativ 2/3 din Pe
ninsula Italic^ fu
sese eliberată de 

Națiunilor Unite aflate 
............... . cu adversarul între 
Ancora și Livorno. In sudul Fran
ței, trupele germane se apărau încă 
pe aliniamentul Arles—Marsilia— 
Cannes—Nisa. Se poate aprecia că, 
sub aspect teritorial, la sfirșitul ce
lei de-a două decade a lunii august 
1944 Germania controla in Europa 
aproximativ același teritoriu ca la 
începutul campaniei sale împotriva 
U.R.S.S.

Deși lovit mal ales din aer, teri
toriul menținut sub control german 
permitea incă o creștere continuă a 
ansamblului producției de arma
ment, tehnică de luptă și furnituri 
militare. .Raportat la anul 1042, Ger
mania realiza in- iulie 1944 cantități 
'mai mari de 5,89 ori la blindate, 
3.67 ori la avioane și 3,22 ori la ar
mament. Totodată, ea realiza o can
titate de oțel de trei ori mai mare 
decit cea obținută de siderurgia so
vietică. Importante zone petrolifere 
și zăcăminte de minereuri feroase 
și neferoase, cărbunele din Polonia 
si țările-grinar ale continentului ali
mentau prioritar industria germană 
de război, concentrată 
in bazinul Ruhrului si 
boem.

O dată cu deschiderea 
doilea front in vestul continentului 
și debarcarea din sudul Franței, 
Germania a început să fie efectiv 
și concomitent amenințată direct din 
mai multe direcții. Mișcarea anti
fascistă de rezistență de pe toate 
continentele a evoluat in strinsă le
gătură cu desfășurarea generală a 
războiului. în Europa, trupele ger
mane de ocupație, sistemul logistic 
al Wehrmachtului primeau necon
tenit puternice lovituri ca urmare a 
acțiunilor de sabotaj și hărțuire din 
partea mișcărilor de partizani din 
Franța, Iugoslavia, Polonia, Slova
cia. Albania, Bulgaria, țările balti
ce. Belgia, Olanda etc. Totuși, in 
vara anului 1944 Germania reușea 
Încă să-i mențină pe adversari la

către forțele 
față in față

Eroi reprezentativi ai
„Horea", „Morometii". „O lumină 

la etajul X". „Promisiuni". „Mira
colul". „Vacanta cea mare" : lată o 
suită de filme mai vechi și mai noi 
pe care întreprinderea cinematogra
fică a județului Hunedoara le-a pro
gramat ..string", cu deosebire la 
Deva, Hunedoara. Petroșani, pentru 
a favoriza o discuție mai aplicată, 
la obiect. De tema atit de generoasă 
„Filmul —- mijloc de informare, e- 
ducare șl modelare a personalității 
umane". O selecție reprezentativă, ce 
ilustrează, o dată cu unei* direcții 
majore ale cinematografiei noastre, 
ținuta sa programatică, elaborată sub 
semnul generos al unei epopei na
ționale vaste, care să îmbrățișeze 
realitățile, aspirațiile si idealurile 
poporului nostru din timnuri imemo
riale pină azi. După cum se poate 
observa cu ușurință, suita la care 
ne referim a indus pelicule de in
spirație istorică, ecranizări, filme ce 
evocă original procesele de ■ creație 
ale anilor noștri, filme ce Investi
ghează untversul vieții interioare in 
determinările si interconditionările 
ei social-politlce. filme ce fixează 
mutații de conștiință, schimbări de 
mentalitate si atitudine revelatoare, 
prevenind totodată asupra unor 
manifestări de egoism, lipsă de răs
pundere. superficialitate «te.

Lista filmelor ee urmau să fie puse 
în discuție in cadrul dezbaterii sus- 
amlntite n-a fost desigur sub nici 
o formă Închisă. La titlurile aminti
te s-au putut adăuga (in funcție de 
impresiile produse, ori de necesități
le asociative ale spectatorilor) ori
care dintre peliculele românești, pro
gramate, cu autentică dăruire, pen
tru o cit mai bună difuzare De e- 
cranele cinematografelor din Județul 
Hunedoara. De altfel, chiar In zilele 
..Lunii culturii si educației prin 
film" (acțiune complexă, inițiată de 
Comitetul Județean de Cultură și E- 
ducație Socialistă și întreprinderea 
cinematografică a Județului Hunedoa
ra). in care a avut loc manifestarea, 
au mai putut a văzute, integrate 
In varii cicluri. „Pădurea de fagi". 
„Iacob". ..Liceenii", muzicalul „în 
fiecare «1 mi-e dor de tine", ori 
(preluate din Arhiva națională de 
filme) „Setea". „Străzile au amintiri", 
ea să nu mai vorbim de premierele 
lansate tn gale eu „Chirita in îaei" 
eri „Expediția".

Deosebit de Interesantă a fost dez-

baterea consacrată filmului româ
nesc. propunerilor lui si felului in 
care ele se regăsesc fn orizontul de 
așteptare, de interese, de cultură al 
publicului. Cadrele didactice si elevii 
hunedoreni (care formau marea ma
joritate a celor implicați in schim
bul de opinii) s-au întreținut cu un 
grup de realizatori. interpreti si 
critici, printre care regizorul Mircea 
Drăgan si istoricul si esteticianul 
Florian Potra. Intîlnirea fusese 
concepută să dureze două ore. Trei 
ore s-au 
meni nu 
timpul.
pentru a __________ ____ ___ _______
atent grupate, intr-atit erau de nu
meroase și diverse !) a fost impre
sionant. vădind interes, receptivi
tate. deschidere spre cultură si dez
baterea problemelor. Interesant pen-

dovedit insuficiente șl ni- 
a prea observat cum trece 
Asaltul întrebărilor (care, 
căpăta răspuns, au trebuit

pentru 
lnstrui- 
pațrio- 

armate! 
de pre-

su- 
Niș-

in principal
Cadrilaterul

celui de-al

actualității
din județul Hunedoara au relev? t 
marea necesitate a intilnirii cu eroii- 
model, eroi către care producătorii 
s-au îndreptat cu interes crescind. 
dar încă insuficient. Evident, este 
yorba de personalități mai comple
te. mat problematice, cum observa 
prof. Diana Mareș. președinta Comi
tetului municipal de 
care — așa cum arăta 
sitar F. Serb — se 
într-o măsură și mai 
armonie cu complexitatea de lumini 
$1 umbre a vieții, a firii, a comporta
mentelor umane, abordați, transfigu
rați în viziuni artistice care resping 
tratările maniheiste. eroi ce se cer. 
totodată, aleși din rîndul categoriilor 
umane reprezentative pentru efer
vescenta creatoare, constructivă a 
actualității socialiste. Frumoase a- 
precieri în acest sens s-au făcut la

cultură. Eroi 
lector univer- 
cer concenuți 
accentuată in

Filmul în dezbaterea spectatorilor

tru puterea de pătrundere, bogăția 
fondului aperceptiv, dar si pentru 
necesitatea intensificării demersuri
lor de familiarizare cu limbajul ci
nematografic. foarte multi dintre 
vorbitori, șl cu deosebire elevii șco
lilor hunedorene. s-au arătat preo
cupați de decodificarea unor scene- 
chele pentru mesajul patriotic, pen
tru semnificația etică a unor filma. 
Si întrebările formulate de profe
soara Cleopatra Pop. ori de Felicia 
Rotar. Luminița Florin. Daniela 
Jurcă. Violeta Snătaru — eleve de 
la Liceul Industrial nr. 2 — au arătat 
cit de puternic s-au grefat în me
morie unele metafore și simboluri, 
unele scene-cheie din „Horea", din 
„O lumină la etajul X“. din „Promi
siuni" sau „Vacanta cea mare".

Sl mai Interesante au fost opiniile 
spectatorilor cu privire la telurile 
epopeii naționale, și cu deosebire 
la tipul conflictelor recreate cinema
tografic și al eroilor aduși in atenție. 
Considerațiile lor au pus în lumină 
reușitele filmului românesc. In dorin
ța sa de a propune atenției eroi re
prezentativi pentru destinul nostru 
istoric („Horea") sau pentru muta
țiile de conștiință specifice omului 
contemporan. Pe de altă parte, in
tervențiile iubitorilor artei a șaptea

adresa caracterului exponențial al 
Iul „Horea", al eroinei interpretat* 
de Irina Petrescu (Marla Dinu) in 
filmul Malvinei Ursianu. al lui Trică, 
din același film, al Inginerului Tu
dor (din „Miracolul"), al protago
niștilor din „Vacanța cea mare".

Cum era și firesc (eu atit mai 
mult dacă ținem seama de structura 
socioprofestonală a celor car* au 
formulat opiniile respective), s-au 
formulat mai multe solicitări fată 
de filmul de tineret, avansindu-se si 
incltante propuneri privind relația 
film-școală, folosirea mai Intensă a 
filmului In procesele instructiv-edu- 
catlve si In cele de educație patrio
tică. S-a relevat faptul (amintin- 
du-se peliculele din această catego
rie) că spectatorii tineri, mat ales, 
simt nevoia si se lntilnească, prin 
Intermediul transfigurării, cu desti
nul unor personalități ale culturii 
și științei românești — filme ca 
acelea consacrate lut Mihai Emlnes- 
cu. N. Iorga fiind așteptata cu 
tarea.

„Filmele noastre au crescut 
numai ca varietate tematică, ci st . 
lttativ. fapt vădit de pregnanta forță 
de generalizare a imaginilor artistice 
pe care nl le propun" — aprecia 
profesoara Marioara Aslău (de la

in'

nu 
ca-

mari distanțe de frontierele sale in
terbelice. Fronturile occidental, ori
ental și mediteranean erau despăr
țite de distanțe apreciabile (aproa
pe 2 000 de km intre Varșovia și 
Caen, peste 1 500 km între frontul 
de est și cel din Italia, aproximativ 
700 km intre Marsilia și Nantes). 
Deși aviația aliată lovea aproape 
fără Încetare Berlinul, trupele te
restre ale coaliției antihitleriste se 
aflau Ia distanțe cuprinse între 600 
și 1500 km de capitala Reichului.

Luind în calcul propriile disponi
bilități de susținere a frontului și 
mai ales caracteristicile geografice 
ale spațiului european central, es
tic și balcanic. Comandamentul ger
man sconta pe o prelungire a războ
iului pină la obținerea inițiativei 
strategice, pe de-o parte, prin rea
lizarea unei nete superiorități în ar
mament (prin introducerea în pro
ducție a proiectatelor „arme secrete" 
și a altor tipuri de armament cla
sic) iar pe de altă parte, pe apa
riția unor divergente in tabăra Na
țiunilor Unite. Mențlnlnd pozițiile 
din Occident, realizind in est. pe 
ansamblu, cel puțin o rezistentă 
Ia parametrii anului 1943 șl primei 
jumătăți din anul 1944, și folosind 
marile aliniamente naturale cu va
loare ridicată de obstacol. Germania 
sconta pe o prelungire a războiului 
cu cel puțin un an și jumătate. în 
materializarea acestui scenariu 
România urma să îndeplinească un 
rol cu totul deosebit.

Toate calculele germane au fost 
însă brusc șl iremediabil anulate de 
către declanșarea, la 23 August 1944, 
a revoluției române de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. Succesul fără egal 
obținut de poporul nostru in urină 
cu 45 de ani s-a datorat faptului 
că actul declanșat Ia 23 August 1944 
a fost pregătit pină la detalii de 
către Partidul Comunist, care a ana
lizat in permanență situația revo
luționară internă și dinamica eve
nimentelor internaționale, care se 
dezvoltau în ansamblu favorabil, 
întreaga activitate de pregătire a 
revoluției reprezintă o soluție ori
ginală și realistă de unire a tuturor 
forțelor națiunii in lupta sa pentru 
independență și unitate. Rolul ho- 
tăritor in pregătirea și desfășurarea 
revoluției l-au avut factorul intern, 
masele populare, Partidul Comunist 
Român, care — așa cum subliniază 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — „a 
fost singura forță care s-a ridicat 
cu toată botărirea împotriva acestui 
război, a acționat pentru unirea tu
turor forțelor patriotice, antifascis
te, a organizat lupta pentru ieșirea 
din război, pentru înfăptuirea revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperia
listă".

Hie SCHIPOR
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Fondurile sociale de consuni - sursă importantă

„Un rol tot mai important în ridicarea nivelului de trai al în
tregului popor îl vor avea fondurile sociale de consum. Societatea 
noastră va asigura satisfacerea tot mai bună - pentru toți cetățenii - 
a nevoilor de învățămînt, ocrotire a sănătății, locuințe, odihnă, cul
tură, asumîndu-și într-o măsură sporită sarcina creșterii și formării 
tinerei generații, a creării unor condiții de viață demne pentru oa
menii vîrstnici, pentru întregul popor”.

(Din proiectul Programului-Directivă al Congresului al XlV-lea al P.C.R.)

Ca In toți anii construcției socia
liste. și in cincinalul următor, așa 
cum se subliniază in documentele 
programatice ale Congresului al 
XlV-lea al partidului, supuse dez
baterii publice, ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
popor constituie obiectivul central 
al întregii politici de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în țara noastră.

In cadrul formelor prin care se 
asigură creșterea nivelului de trai, 
un rol important îl au fondurile so
ciale de consum. In legătură cu evo
luția acestor fonduri, cu efectele 
lor in planul vieții sociale, am soli
citat opiniile unor specialiști in do
meniu.

Ștefan Dinulescu, director adjunct 
in Ministerul Finanțelor : în cadrul 
politicii sale consecvente de creștere 
a calității vieții oamenilor, partidul 
nostru pornește de la unitatea dia
lectică dintre dezvoltarea econorn’că 
și cea socială, temelia oricărei mă
suri în domeniul nivelului de trai 
constituind-o sporirea venitului na
țional. întărirea proprietății socia
liste. Pe această bază a fost posi
bilă creșterea din 1950 pină în pre
zent a fondurilor sociale de consum 
alocate de la bugetul de stat de cir
ca 31 de ori, din care de 25 de 
ori in perioada ce a urmat Con
gresului al IX-lea al partidului, in 
actualul cincinal aceste fonduri spo
rind de la 12 436 lei la 14 900 lei in 
medie pe o familie.

Redacția : Concret, ce sint fon
durile sociale de consum ?

Ștefan Dinulescu : Fondurile so
ciale de consum reprezintă acea 
parte a produsului necesar creat de 
oameni in procesul muncii destinat 
satisfacerii nevoilor de importanță 
socială ale populației. Practic, este 
vorba de acea parte din venitul na
țional care se repartizează popu
lației în funcție de nevoi și care se 
alătură fondului de retribuire re
partizat oamenilor după cantitatea 
și calitatea muncii depuse.

în primul rînd, din fondurile so-

Arhitecturâ nouă in municipiul Sf, Gheorghe

socialiste
Liceul industrial nr. 1), observind 
sporul de autenticitate, dar si capa
citatea superioară a unor pelicule de 
actualitate realizate in ultima vre
me de a integra datele realităților 
concrete oglindite unor deveniri 
mal cuprinzătoare, unor semnificații 
mai generoase, integrînd trăirile 
contemporane marilor- valori uma
ne. în acest sens, de pildă, s-a rele
vat modul fericit în care, in ..Moro- 
meții", imaginea servește deschiderii 
simbolice (cum se intimplă cu salci- 
mul, dublu al Iul Moromete. filmat 
de jos in sus intr-un simbol ascen
sional sugerînd aspirația spre i.nalt, 
demnitatea, drama vegetală antici- 
pind destinul protagonistului). în 
același sens s-a evocat scena seceri
șului si puterea ei de a sugera ca
racterul sacru al muncii, dimensi
unea cosmică a existenței țărănești. 
„Tocmai prin atare dimensiuni, 
nînd de specificul spiritualității 
ționale. filmul românesc iși 
dește calități de înalt patriotism 
totodată importante deschideri 
universalitate" — aprecia vorbitoa
rea (referindu-se si la felul in care 
este restituit universul țărănesc in 
„Horea" si proiectat pe fundalul na
turii eterne).

în aceeași discuție 8-au făcut nu
meroase alte aprecieri, de o mare 
finețe a intuițiilor estetice, cu pri
vire la forța imaginilor, la registrul 
tragic sl cel al infirmării tragediei 
prin transformare revoluționară a 
naturii, la natura ca personaj, 
la relieful aparte al protagoniștilor 
(din „Miracolul"), pledlndu-se, tot
odată, pentru un suport verbal in 
dialog pe măsură. „Oare aceste per
sonaje care promiteau atit nu pu
teau beneficia de un text 
ră Întreba aceeași 
Aslău. ,

Apreclindu-se orientarea 
matică a filmului nostru, 
creatorilor de a „capta" și transfigu
ra în lucrările lor viata complexă, 
tumultoasă a societății contempora
ne. mai mulți spectatori au re
marcat Inegalități artistice destul de 
pregnante, formulind, totodată, cu 
încredere aspirația spre valoare ar
tistică, spre realizări superioare. O 
necesitate față de care creatorii nu 
se pot manifesta declt receptivi prin 
căutări creatoare și mal Intense, sub 
semnul unei arte autentice.

Natalia STANCU
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COVASNA

Cinstirea
tradiției

- în pitoreasca Vale a Zînelor din 
orașul-statiune Covasna a avut loc 
duminică cea de-a XXI-a ediție a 
tradiționalei serbări populare „Ne- 
deia mocănească". Această manifes
tare culturală îndrăgită atit de lo
calnici, cit și de miile de turiști 
veniți la odihnă și tratament, s-a 
desfășurat în acest an sub generi
cul „Covasna omagiază sărbătoarea 
națională de la 23 August și Con
gresul al XlV-lea al P.C.R.". Parti- 
cipantii la tradiționala sărbătoare 
a renumiților oieri din Voinestit 
Covasnei au avut prilejul de a se 
întilni cu obiceiuri străvechi din 
această parte a țării, cu formatei 
cultural-artistice premiate la Fes
tivalul național „Cîntarea Româ
niei", care prin clntec, poezie și 
dans au adus cald prinos de recu
noștință partidului nostru, condu
cătorului său iubit. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. omagiind ma
rile realizări din anii de glorie ai 
României socialiste - 
oadei inaugurate de
IX-lea Congres al
(Constantin Timaru).

anii peri- 
cel de-al 
partidului.

teatre
• Filarmonica „George Enescu"
(ÎS 68 75, rotonda Ateneului) : „Zilele 
creației muzicale și ale artei Inter
pretative românești". Muzica româ
nească — 1944—1989 (spectacol de
aunet șl lumină). Radu Ungureanu — 
vioară șl cvartetul „SEBIOSO" — 19
• Teatrul de operetă (18 63 48): Con
tesa Marltza — 18
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Clșmiglu : „Clntăm 
România de azi" (spectacol de sunet 
șl lumină) — 81
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tăna- 
se" (15 56 78, la grădina Boema) : 
Buna seara. Boema 1 — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30

claie de consum sint finanțate ser
viciile social-culturale — de învăță
mînt, cultură, ocrotirea sănătății, e- 
ducație fizică și sport, asistență so
cială ș.a. — care, fiind utilizate gra
tuit sau cu tarife redusa de către 
populație, se constituie — prin con
travaloarea lor — în venituri in
directe ale familiilor.

Totodată, societatea alocă fonduri 
însemnate pentru dezvoltarea bazei 
materiale a instituțiilor care prestea
ză serviciile enumerate mai înainte. 
Se construiesc din fondurile sociale 
de consum școli, spitale, policlinici, 
unități social-culturale. Tot din fon
durile societății sint finanțate con
strucțiile de locuințe și serviciile de 
gospodărie comunală, lucrările de 
amenajare și ocrotire a mediului 
ambiant (parcuri, zone de agrement 
etc.). De asemenea, fondurile sociale 
de consum constituite la nivelul în
treprinderilor economice sint utili
zate pentru funcționarea creșelor și 
grădinițelor, a căminelor muncito
rești, a cantinelor-restaurant și a 
dispensarelor de incintă, ca și pen
tru acoperirea unei părți din costul 
biletelor de odihnă și tratament bal
near ale

Grigore 
In cadrul 
Socialistă 
ciale de consum pentru 
serviciilor social-culturale _____
gratuit sau cu tarif redus populației 
constituie una din premisele de bază 
in conturarea modelului superior de 
repartiție, în care repartizarea se 
face după nevoile fiecăruia.

în legătură cu efectele practice 
ale fondurilor sociale de consum, 
este de subliniat rolul lor în înfăp
tuirea echității socialiste. Astfel, ser
viciile sociale oferite gratuit asigură 
tuturor membrilor societății condiții 
egale de pregătire generală și pro
fesională, de instruire și cultură, de 
menținere și îmbunătățire a stării 
de sănătate și, implicit, a capacită
ții de muncă, de dezvoltare a va
lențelor creatoare și a personalității 
fiecăruia, condiții ale exercitării pe 
baze egale a dreptului la muncă și 
la repartiție egală, deci de ridicare 
a nivelului de trai.

Corneliu Prisăcaru. șef de servi
ciu în Direcția Generală de Statisti
că : In legătură cu extinderea servi
ciilor sociale, iată citeva date sinte
tice care exprimă dimensiunile efor
turilor făcute de statul nostru pen
tru îmbunătățirea continuă a cali
tății vieții oamenilor :

• In domeniul invățămintului : 
populația școlară, care beneficiază 
de invățămint gratuit, a sporit de la 
2,3 milioane in 1950 la circa 5,6 mi
lioane în prezent, ceea ce inseamnă 
că aproape un sfert din actuala 
populație a țării este cuprinsă intr-o 
formă organizată de invățămint. 
După ce mai intii s-a trecut de la 
învățămîntul obligatoriu de 4 ani la 
cel de 7 ani și din 1961 la cel de 8 
ani, incepînd cu 1970 s-a trecut la 
generalizarea invățămintului obliga
toriu de 10 ani, iar de la anul — a 
celui de 12 ani. Baza materială a în- 
vățămintului s-a îmbogățit continuu, 
trei pătrimi din tot ce există astăzi 
ca zestre a școlii românești 
realizată in anii socialismului, 
care 70 la sută in perioada 
mat Congresului al IX-lea 
dulul,
• în domeniul sănătății : numă

rul paturilor de asistență 
a crescut, prin construirea de spi
tale noi, la 215 000, revenind în pre
zent 9,3 paturi la 1 000 locuitori, fată 
de 7,6 paturi in 1965 și 4,2 in 1950 — 
indicator care situează astăzi Româ
nia pe un loc de frunte pe plan mondial.

'■ • în domeniul culturii : funcțio
nează in prezent circa 8 000 centre 
de cultura și educație socialistă, 
21 000 biblioteci, 5 500 cinematografe, 
450 muzee, alte numeroase institu
ții cultural-artistice. Dacă la prima 
ediție a Festivalului național „Cîn
tarea României", din 1975—1977, au 
participat circa 100 000 de formații 
si cercuri artistice de amatori de Ia 
orașe și sate, la actuala ediție, afla
tă în plină desfășurare, numărul a- 
cestora a sporit ia peste 230 000, în
sumi nd peste 5 milioane de participants.

Ștefan Dinulescu : Alături de fi
nanțarea serviciilor gratuite sau cu 
tarif redus, fondurile sociale de con
sum se repartizează populației și 
sub formă de venituri bănești. Este 
vorba de sumele repartizate de ia 
bugetul de stat pentru plata aloca
țiilor de stat pentru copii, a burse
lor. indemnizațiilor de naștere, aju
toarelor acordate mamelor cu mulți 
copii și soțiilor de militari in ter
men, pentru plata pensiilor, indem
nizațiilor de maternitate, pentru in- . 
capacitate temporară de muncă etc.

Corneliu Prisăcaru : Alocațiile de 
stat și celelalte ajutoare pentru 
copil au însumat în perioada 1950—

personalului 
Vâlceanu, 
Institutului 

: Utilizarea

muncitor, 
șef de sector 
de Economie 
fondurilor so- 

asigurarea 
oferite

fiind 
din 

ce a ur
al parti-

medicală

1985 un efort bugetar de 182 miliar
de lei. echivalentul fondurilor de in
vestiții necesare pentru construirea 
a circa 2 milioane apartamente ; la 
1 ianuarie 1986 avînd loc o nouă ma
jorare a cuantumului alocației da 
stat pentru copil, a ajutoarelor ce 
se acordă mamelor cu mulți copii 
și soțiilor de militari în termen, pre
cum și a indemnizației de naștere.

Creșteri substanțiale au Înregis
trat și pensiile, pensia medie da 
asigurări de stat pentru limită de 
virstă șl vechime Integrală în muncă 
sporind de la 671 lei lunar In 1965 
la 2 000 lei în prezent. Cum se știe, 
in acest an s-a încheiat o nouă e- 
tapă de majorare a pensiilor de 
pină la 3 000 lei, de recentele majo
rări beneficiind peste 1,4 milioane 
persoane, sumele Încasate în plus 
de pensionari ca urmare a acestor 
majorări ridlcîndu-se la nivelul 
unui an la 2,5 miliarde Iei.

Redacția : Ce se preconizează în 
domeniul social-cultural pentru vii
torul cincinal 1991—1995 ?

Dr. ing. loan Moca, director ad
junct în Comitetul de Stat al Pla
nificării : Documentele pregătitoare 
ale Congresului al XlV-lea al parti
dului prevăd ca și în cincinalul ur
mător. continuindu-se dinamica ac
tualului cincinal și a perioadelor an
terioare, fondurile sociale de con
sum să devanseze prin ritm creș
terea veniturilor din retribuții, mă- 
rindu-se astfel, pe mai departe, pon
derea veniturilor sociale in totalul 
veniturilor populației. Aceasta în
seamnă că se va acorda in conti
nuare o importanță prioritară satis
facerii cerințelor social-culturale ale 
oamenilor față de consumul de bu
nuri. în legătură cu acest aspect, in 
Tezele pentru Congresul al XlV-lea 
se arată : „Partidul nostru pornește 
de la principiul că nivelul de viată 
și civilizație al unui popor nu poate 
fi apreciat numai după indicatorii 
materiali cantitativi — desigur, im
portanți —, ci după totalitatea con
dițiilor de viafă, muncă, învățătură 
și cultură asigurate maselor largi 
populare. Nivelul consumului de 
bunuri constituie o latură însemna
tă, dar numai o latură a unei vieți 
cu adevărat libere șl demne".

Practic, fondurile sociale de con
sum alocate de la bugetul de stat 
vor spori de la 14 900 lei, in medie 
pe familie, la 15 500—16 000 lei 
in 1995. Din sumele alocate se 
va asigura, in primul rînd. functio
narea tuturor acelor unități care 
prestează servicii sociale gratuite 
sau cu preț redus, iar o parte din 
fonduri vor fi utilizate pentru dez
voltarea șl modernizarea bazei ma
teriale a sectorului social-cultural. 
De altfel, viitorul cincinal va fi un 
cincinal în care accentul se va pune 
și in sectorul social-cultural pe mo
dernizare, pe îmbunătățirea organi
zării și dotării unităților existente, 
pe folosirea lor cit mai eficientă, în 
vederea creșterii calității serviciilor 
prestate.

în privința noilor construcții este 
de reținut, înainte de toate, trece
rea incă de anul viitor la înfăp
tuirea programului de completare a 
rețelei de unități școlare, sanitare 
și culturale din mediul rural. 
Astfel, așa cum a indicat secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se vor asigura 
in toate comunele sedii de consilii 
agroindustriale, cite un spital de 
50—100 paturi și un dispenșar- 
policlinlcă cuplat cu acest spi
tal, cite un centru de activități 
cultural-artistice și de creație teh
nică, cite un liceu dotat, de re
gulă, cu un internat. In celelalte 
comune se vor moderniza actualele 
unități sau alte spații adecvate, iar 
unde este cazul se vor realiza, in 
principal din resurse locale, con
strucții noi. incit pretutindeni in 
satele-reședință de comună să func
ționeze cite un dispensar cu case de 
nașteri și staționar, o școală de 10 
ani.

în mediul urban va continua ex
tinderea rețelei de unităti sanitare 
(dispensare, dispensare-policlinici, 
spitale, ștații de salvare etc.), uni
tăți de învățămînt (școli, mai ales 
în noile cartiere, grădinițe etc.), de 
cultură (cinematografe, biblioteci, 
centre de cultură și educație socia
listă ale sindicatelor și ale 
tulul etc.).

Prin toate aceste măsuri, 
avea ca bază dezvoltarea 
a forțelor de producție —

tinere-

care vor 
generală 

_______  • singura 
sursă a progresului și prosperității 
țării — partidul și statul nostru ur
măresc realizarea unei concordanțe 
cit mai depline intre dezvoltarea e- 
conomtcă șl bunăstarea poporului, 
armonizarea intereselor curente cu 
cele de perspectivă ale economiei și 
societății, incit flecare cetățean să 
se bucure de condiții de muncă si 
viață mer^u mai bune.

Mihai IONESCU

■j

ț

• Teatrul „Țăndărică- (13 23 77, la 
Tabăra Grozăvești) l Puiul — 20

cinema
• Porțile albastre ale orașului >
SCALA (11 03 78) — 9; 11; 13; 13; 17,15; 
19,30
• Cale liberă t FERENTARI (80 49 89)
— 15; 17; 19
• Flori do gheață t GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 18; 17; 19. MIO
RIȚA (14 37 14) - 9; 11; 13; 1»; 17; 19
• Evadarea — 11; 13; 13; 17: 19,
uimitoarele aventuri ale mușchetari
lor — 9 : PACEA (71 30 85)
• Serata î FLOREASCA (33»71) — 
9; 11; 13; 13; 17; 19
• Martori dispăruți I VIITORUL 
(16 67 40) — 11; 17; 19

• Maria ș| marea I POPULAR 
(35 1517) — 15; 17; 19
• Păstrează-mă doar pentru tine 1 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• O zl Ia București : ARTA (21 30 87)
— 15; 17; 19
• De la literatură la film i PATRIA 
(11 86 23) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
30.15
• „Filmul românesc — cronică vie 
a marilor prefaceri lnfăntuite In anii 
revoluției șl construcției socialiste" : 
Sub semnul marilor Imollnlrl — 15; 
17; 19, Noi, cei din linia intll — 9; 
11; 13: Gloria (47 46 75).
• Nava lui Yang t BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11.30: 14; 16,30; 19
• Columna i VICTORIA (16 28 79) — 
9; 13; 15; 18
• Felia șl „lupul" — 9; 11; 13; 19, 
Omul de pe Bulevardul Capucinilor
— 17; 19 : DOINA (16 85 38)
• Cantemir I GRIVTTA (17 M 38) — 
9; 11; 13; 15,18; 17,30; 19,30
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In telegrame adresate TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Oamenii muncii de pe ogoare raportează încheierea recoltării

Cronica zilei

florii-soarelui, fasolei, ovăzului, inului pentru 
și realizarea unor producții mari 

In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general a! Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, comitete județene de partid raportează terminarea recoltării 
unor culturi de vară 'și obținerea de producții mari la hectar, superioare 
celor planificate. Recoltele mari realizate în toate județele țârii pun 
cu putere în evidentă grija permanentă a conducerii partidului și sta
tului nostru, personal a tovarășului Nicoloe Ceaușescu, pentru dezvol
tarea necontenită a agriculturii, ramură de bază a economiei națio
nale, care a primit, cu deosebire după cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, un important sprijin material. Ca urmare, agricultura a be
neficiat de continua extindere a mecanizării lucrărilor, de soiuri și hibrizi 
de înaltă productivitate, de aportul mereu mai valoros al cercetării știin
țifice românești. Aceste producții mari, extinse Io nivelul întregii țări, 
sînt, de asemenea, dovada hotărîrii ferme a oamenilor muncii de Ia 
sate de a transpune în viață obiectivele noii revoluții agrare. Recol
tele bogate ce au fost realizate evidențiază justețea politicii agrare a 
partidului nostru, hărnicia și priceperea lucrătorilor ogoarelor.

Comitetele județene Hunedoara, Alba, Mureș și Sibiu ale P.C.R. 
raportează că au terminat recoltatul culturilor de fasole si realizarea 
unor producții medii de 5 166, 5 135, 5 130 și, respectiv, 5 035 kg la 
hectar ; comitetele județene Bistrița-Năsăud și Arad ale P.C.R. rapor
tează terminarea recoltării ovăzului și realizarea unor producții medii 
de 5 051 și, respectiv, 5 017 kg la hectar.

In aceste zile — se arată in telegrame - oamenii muncii din uni
tățile agricole de stat și cooperatiste acționează la eliberatul terenu
rilor de producția secundară șl efectuarea arăturilor. Alte importante 
forțe slnt antrenate la recoltarea legumelor și fructelor destinate in
dustrializării și aprovizionării populației, la stringerea și depozitarea 
furajelor, la finalizarea pregătirilor pentru apropiata campanie agricolă 
de toamnă.

Este exprimat angajamentul tuturor lucrătorilor ogoarelor - țărani 
cooperatori, mecanizatori, specialiști — de a-și consacra toate energiile 
înfăptuirii sarcinilor ce le revin, intîmpinind astfel cu noi și elocvente 
fapte de muncă marile evenimente din viața partidului șl a țării - cea 
de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială șl națională, 
antifascistă și antiimperlalistă și Congresul al XlV-lea al partidului.

LA FASOLE
• Județul Hunedoara - 5 166 kg la hectar
• Județul Alba - 5 135 kg la hectar
• Județul Mureș - 5 130 kg la hectar
• Județul Sibiu - 5 035 kg la hectar

LA OVĂZ
• Județul Blstrlța-Năsăud - 5 051 kg la 

hectar
• Județul Arad - 5 017 kg la hectar

Colective de oameni ai muncii din economie 
raportează obținerea unor succese de seamă 

în înfăptuirea și depășirea planului
în telegrame adresate tovarășu

lui NICOLAE CEAUȘESCU. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, noi unități 
economice raportează îndeplinirea 
înainte de termen a pianului pe 
perioada parcursă din acest an și 
din actualul cincinal. Prin fapte 
de muncă deosebite, oamenii mun
cii răspund, astfel chemării secre
tarului general al partidului de a 
realiza, pînă la 23 August, sarcinile 
de plan pe opt luni, si pină la cel 
de-al XlV-lea Congres al P.C.R. pe 
Întregul an.

Comitetul Municipal București 
al P.C.R. a raportat că, la 10 au
gust. industria sectorului agricol 
Ilfov a îndeplinit planul pe opt 
luni din acest an, creîndu-se con
diții pentru a se realiza o produc
ție-marfă suplimentară de 440 mi
lioane lei.

întregul spor — se arată în tele
grama adresată cu acest prilej — 
a fost obținut pe seama producti
vității muncii, care a înregistrat o 
creștere de 8,8 la sută fată de pre
vederi. Prin aplicarea măsurilor 
din programele de organizare si 
modernizare a producției, asimi
larea de tehnologii moderne, pro
iectarea șl reproiectarea produse
lor, cheltuielile totala la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse cu 
38,3 lei. iar cele materiale cu 19,4 
lei, obținindu-se totodată impor
tante economii de metal, combus
tibil și energie electrică.

Exprlmind nemărginita noastră re
cunoștință pentru grija pe care dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
o purtați dezvoltării multilaterale 
a sectorului agricol Ilfov — se 
arată în telegramă —. ne angajăm 
să punem un accent deosebit pe 
realizarea și depășirea planului in 
industrie, în celelalte sectoare de 
activitate, acțlonînd cu fermitate 
pentru promovarea pe scară largă 
a celor mal noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, buna gospodărire a 
mijloacelor materiale și financia
re. aplicarea cerințelor mecanismu
lui economico-flnanciar, a princi
piilor autoconducerii, autogestiunli 
și autofinanțării, pentru consoli
darea și dezvoltarea proprietății 
socialiste, temelia bunăstărif între
gului nostru popor, a înfloririi con
tinue a României socialiste.

In telegrama Comitetului Jude
țean Mureș al P.C.R. se arată că 
oamenii muncii din Industria jude
țului au îndeplinit, la 13 august, 
planul la producția-marfă Indus
trială pe trei ani și opt luni din 
Actualul cincinal, crelndu-se con
diții pentru a realiza, pină la sfir- 
șitul lunii, o producție suplimen
tară in valoare de peste 1 miliard 
lei. Au fost livrate, peste plan, im
portante cantități de îngrășăminte 
chimice, energie electrică, produse 
ale industriei electronice $1 elec
trotehnice. cherestea, confecții tex
tile. prefabricate din beton, alte 
produse și bunuri de larg consum, 
întregul spor a fost obtinut pe 
baza creșterii productivității muncii 
și a reducerii costurilor de produc
ție.

Exprimindu-vă, șl cu acest prilej, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, omagiul cel mal 
fierbinte pentru pilduiitoarea activi
tate revoluționară dedicată binelui 
ți prosperității întregii națiuni, toți 
oamenii muncii din Județ, puternic 
însuflețiți de luminoasele perspec

tive ale noului destin al patriei, 
magistral înscrise in documentele 
pentru marele forum comunist din 
noiembrie, vă asigurăm că vom face 
totul pentru a înfăptui neabătut po
litica partidului șt statului nostru, 
pentru a întimplna cu rezultate re
marcabile in toate sectoarele de ac
tivitate cea de-a 43-a aniversare â 
Victoriei revoluției de eliberare so
cială șl națională, antifascistă și 
antiimperialistă șl Congresul al 
XlV-lea al partidului — se spune 
in telegramă.

Comitetul Județean Vaslui al 
P.C.R. raportează că industria vas- 
luiană a îndeplinit, cu 17 zile mai 
devreme, planul pe trei ani șl opt 
luni din actualul cincinal, produc
ția suplimentară ce se va obține 
pină la sfirșitul lunii august esti- 
mlndu-se a se cifra la peste 813 
milioane lei.

Conetltuje o deosebită mlndrie 
patriotică pentru noi, locuitorii unei 
țări libere șl demne — se arată in 
telegramă —, să relevăm ți cu acest 
prilej că în perioada deschisă de 
Congresul al IX-lea al partidului 
istoria noastră națională a înscris 
în paginile sale la loc de aleasă 
cinstire uriașa și neobosita dum
neavoastră activitate, mult stimate 
tovarășe secretar general, de stră
lucit strateg șl Înflăcărat patriot, 
de genial teoretician revoluționar, 
consacrată propășirii continue șl 
multilaterale a economiei, culturii 
șt științei românești, prin înfăptui
rea unor vaste șl realiste programe 
de edificare socialistă ți comunistă 
a scumpei noastre patrii.

Oamenii muncii din unitățile 
subordonate Consiliului Popular 
al Județului Vaslui au îndeplinit, 
la 14 august, planul la export pe 
patru ani ai cincinalului, urmind 
a realiza o depășire de peste 4,8 
milioane lei la acest indicator. De 
asemenea, a fost îndeplinit planul 
la productia-marfă industrială pe 
trei ani și zece luni, ceea ce per
mite ca pînă la sfirșitul anului să 
se obțină o producție suplimentară 
în valoare de peste 130 milioane 
lei.

Oamenii muncii din Industria 
municipiului Constanta au inde- 
plinit, la 13 august, planul pe trei 
ani și opt luni ai cincinalului, ceea 
ce permite realizarea, pină la sfir
șitul lunii august, a unei producții 
suplimentare de peste 1,4 miliarde 
lei.

Industria municipiului St Gheor- 
ghe a îndeplinit sarcinile de plan 
Ia productia-marfă pe trei ani și 
opt luni. în intervalul care a rămas 
pînă la sfirșitul lunii august se va 
obține o producție-marfă supli
mentară de peste 430 milioane lei. 
în aceeași perioadă, au fost redu
se cu 97 lei cheltuielile la 1 000 Iei 
producție-marfă și cu 83 lei la cele 
materiale.

Oamenii muncii din orașul Scor- 
nicețtl, județul OII, au raportat că, 
la 14 august, au îndeplinit planul la 
productia-marfă industrială pe opt 
luni din acest an. Aceasta creează 
posibilitatea ca planul la acest in
dicator pe întregul an să-fie înde
plinit pină Ia 20 noiembrie. Pină 
la sfirșitul lunii august se va ob
ține o producție-marfă suplimen
tară In valoare de 103 milioane lei, 
iar pină la sfirșitul anului depăși
rile vor însuma 203 milioane lei.

Oamenii muncii din orașul Lu
duș, județul Mureș, au raportat că. 
Ia 10 august, au realizat planul la 
productia-marfă industrială și ex

ulei, inului de fuior 
la hectar
UNITĂTI CU PRODUCȚII 

MARI IA HECTAR
LA FLOAREA 
SOARELUI
IN SECTORUL AGRICOL 

ILFOV ■
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Mogoșoaia -
5 510 kg la hectar 

La inul pentru ulei
IN JUDEȚUL BIHOR

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vadu Crișului — 3 018 
kg semințe și 3 720 kg tulpini 
la hectar

La inul de fuior
ÎN JUDEȚUL BIHOR

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Șoimi — 7 704 kg tul
pini și 1923 kg semințe la 
hectaf

In telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, oamenii mun
cii din unitățile agricole amintite 
raportează terminarea recoltării 
culturilor de floarea-soarelui. in 
pentru ulei si in de fuior si reali
zarea unor producții mari, ce de
pășesc prevederile planului.

în telegrame se evidențiază că, 
în aceste zile, forțele satelor sint 
concentrate la recoltarea legume
lor șî fructelor, stringerea șt de
pozitarea furajelor, la executarea 
altor lucrări in cîmp ți in zoo
tehnie.

Toți oamenii muncii din agricul
tură — se arată In Încheierea tele
gramelor — acționează cu dăruire 
și intr-un spirit de Înaltă disci- 
plirtă pentru a realiza producții 
mari Ia toate culturile, sporindu-sl 
astfel contribuția la dezvoltarea 
multilaterală a țării, la creșterea 
nivelului de trai al Întregului 
popor.

port pe opt luni din acest an, avînd 
posibilitatea ca, pînă la sfirșitul 
lunii august, să Obțină o producție- 
marfă industrială suplimentară de 
poște 42 milioane lei.

întreprinderea de Calculatoare 
Electronice București a realizat, la 
sfirșitul lunii iulie, planul la pro- 
ducția-marfă industrială pe trei 
ani și Opt luni, ceda Ce asigură 
condiții pentru îndeplinirea preve
derilor pe trei ani ți nouă luni 
pînă la 23 August. Se va obține, în 
cinstea zilei de 23 August, o pro
ducție suplimentară însumind 
332,6 tailioane lei.

Oamenii muncii de la întreprin
derea de Tricotaje șl Perdele „Și
retul" din Pașcani, Județul Iași, au 
raportat Îndeplinirea planului pe 
trei ani și opt luni la 11 august, 
obțlnind o productie-marffi supli
mentară in valoare de 240 milioane 
lei. Totodată, exportul a fost reali
zat în proporție de 125 la sută.

întreprinderea Mecanică Fină 
București a raportat îndeplinirea, 
la 8 august, a planului la produc
tia-marfă industrială pe trei ani șl 
opt luni, urmind a se realiza, pină 
la sfirșitul acestei luni, o produc
ție suplimentară în valoare de 
160 milioane lei. De asemenea, la 
3 august a fost realizată integral 
producția fizică pe aceeași peri
oadă.

Oamenii munoll de la întreprin
derea de Confecții Marghita, jude
țul Bihor, au raportat Îndeplinirea 
sarcinilor de olan pe trei ani st 
opt luni din actualul cincinal la 
11 august, ceea ce permite obține
rea. pină la sfirșitul acestei luni, 
a unei producții suplimentare de 
147 milioane lei la producția-marfă, 

întreprinderea Carotaj și Perfo
rare Ploiești a îndeplinit sarcinile 
planificate la productia-marfă in
dustrială oe patru ani. din actualul 
cincinal la 11 august, avind posibi
litatea realizării unei producții su
plimentare de peste 40 milioane 
lei.

Oamenii muncit de la întreprin
derea Minieră Lupoaia. județul 
Gorj, au realizat planul la produc
ția de cărbune șl volum de exca- 
vații din descopertă pe opt luni ale 
acestui an, preconizînd să înscrie, 
în bilanțul acestei luni, o produc- 
tie-marfă industrială peste preve
deri de 67 milioane lei.

Oamenii muncii de la întreprin
derea Forestieră de Exploatare șl 
Transport Deva au realizat planul 
pe opt luni ale acestui an la pro
ducția-marfă, export și cherestea, 
ceea ce permite obținerea, pînă la 
sfirșitul lunii august, a unei pro
ducții suplimentare de 18 milioane 
lei șt de 5 milioane Iei la export.

Antrepriza de Construcții Hidro
tehnice din Platforma Centralei 
Nuclearo-EIectrlce Cernavodă a ra
portat Îndeplinirea planului pe opt 
luni Ia activitatea de producție in
dustrială la 3 august, pînă Ia sfir
șitul lunii urmind să obțină o pro
ducție suplimentară de 16 milioane 
lei.

în telegrame, oamenii muncii din 
aceste unități își exprimă hotărârea 
de a depune in continuare toate 
eforturile pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan, adueîn- 
du-și în acest fel contribuția la în
făptuirea programelor de dezvol
tare economico-socială a tării, la 
progresul general al patriei noas
tre socialiste.

Tovarășul Ștefan Andrei, vice- 
prim-ministru al guvernului, a pri
mit, luni, pe Awad M. Khlaifat, mi
nistrul tineretului și sportului din 
Regatul Hașemit al Iordaniei, care 
efectuează o vizită In țara noastră.

Cu acest prilej, oaspetele a rugat 
să se transmită președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, din partea rege
lui Hussein Ibn Talal al Regatului 
Hașemit al Iordaniei, un cald salut 
și cele mai bune urări.

Au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor bilaterale ro- 
mâno-iordaniene.

La primire a participat loan 
Toma, prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, ministru pentru problemele 
tineretului.

Presa, purtător de
(Urmare din pag. I)

Pătrunși de marea însemnătate 
a acestor îndemnuri, convinși de 
adevărul că izvorul forței și prestl- 
giului presei noastre stă In condu
cerea ei de către partid. lucrătorii 
de pe tărîmul cuvintultti scris și 
vorbit se angajează să facă totul, 
să se dedice cu pasiune și dăruire 
comunistă muncii lor. pentru ca 
presa să slujească activ interesele 
fundamentale ale poporului, să fie 
sufletul său, să vibreze împreună 
cu el. să-i.exprime și să-i promo
veze cele mai scumpe aspirații în
truchipate in activitatea partidului 
nostru comunist.

In preajma marilor evenimente 
ale acestui an — aniversarea a 43

vremea
prognoza meteorologică pentru inter

valul ÎS august (ora 20) — ÎS august 
(ora 20>. In țar» : Vremea va fl căl
duroasă, chiar caniculară tn sudul ță

Obiecte de folosință îndelungată
Mașini automate 
de spălat rufe

In secolul nostru, al unei super- 
tehniclzărl intensive, este de ne
conceput o gospodărie fără una din 
cele două mașini automate de 
spălat rufe aflate la vinzare : Au
tomatic și Automatic-super. Con
cepute de reputații meșteri ai în
treprinderii Mecanice Cuglr, cele 
două mașini execută automat 
cicluri de prespălare. spălare, lim
pezire. stoarcere și tratamente spe
ciale ca apretăre. parfumare, al- 
băstrire, înălbire.

Față de suratele lor Alba lux 7, 
8, 11, 12, cele două mașini auto
mate, prin numărul mare de pro
grame adecvate tuturor sortimen
telor de rufe, asigură o calitate 
Îmbunătățită de spălare, un con
sum rațional de energie electrică, 
siguranță in exploatare, o mane
vrare mult mai simplă.

Existente in toate magazinele de 
profil și ln raioanele specializate 
ale marilor magazine de stat din 
Întreaga tară, Automatic și Auto
matic-super sint Însoțite la cumpă
tare de un pliant cu instrucțiuni 
privind modul de folosire al aces
tora și, firește, de actul de garan
ție pe timp de un an. Oricum, in
strucțiunile detaliat expuse sint 
foarte necesar de Însușit pentru a 
asigura longevitatea mașinilor.

Important de reținut e faptul 
că, după cum ne preciza un ex
perimentat lucrător comercial. Dan 
Tâlăngeanu de la Unitatea nr. 240 
din ștefan cel Mare, întreținerea 
mașinilor ln perioada de garanție 
și post-garanție se efectuează de 
personalul reprezentantelor tehnice 
ale întreprinderii Mecanice Cu- 
gir din orașele reședință de județ.

Radioreceptoare portabile 
și auto

în magazinele de profil și raioa
nele specializate ale comerțului da 
stat există la vânzare o diversitate

t V
19.00 Telejurnal. In întlmplnarea mart! 

noastre sărbători naționale
19.80 să trăim $! să muncim in spiri

tul normelor eticii $1 echității so
cialiste • Patriotismul — dimen
siune a angajării depline pentru 
înflorirea României

19.40 industria — programe prioritare 
• In spiritul sarcinilor subliniate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii

80.00 Teatru TV. „Passaoaglla", de 
Titus Popovic!, spectacol realizat 
ln colaborare cu Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra*.

81.15 Mândria de a fi cetățean a! Româ
niei socialiste • Performanța — 
proba datoriei Împlinite

81.80 Din marea carte a patriei. Emble
me ale prezentului. Producție a 
studioului de film TV

81.50 Telejurnal

VASLUI :
38 000 apartamente

Municipiile Vaslui șl Bîrlad. ce
lelalte localități urbane vasluiene 
— a căror dezvoltare economică și 
edilitară fără precedent constituie 
cel mai elocvent exemplu al jus
teței politicii partidului șl statului 
riostru de repartizare armonioasă 
a forțelor de producție pe Întreg 
teritoriul țării — dobindesc in acest 
august aniversar noi dimensiuni 
urbanistice, demne de glorioasa 
perioadă Istorică pe care o trăim, 
intrată pentru totdeauna ln con
știința națională drept ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu". în aceste zile, 
colectivul întreprinderii Antrepriză 
de Construcțil-Montaj a finalizat 
și predat beneficiarilor din aceste 
localități noi apartamente, ln 
blocuri cu spații comerciale la par
ter. Intr-un stadiu avansat de exe
cuție se află alte aproape 500 apar
tamente. De remarcat că, în anii 
socialismului și îndeosebi în pe
rioada ce a trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului, in localită
țile vasluiene au fost înălțate pes
te 38 000 apartamente cu un grad 
sporit de confort. (Petru Necula).

A fost de față Yasin Istanbull, 
ambasadorul Iordaniei la București.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Populare Congo, luni a avut 
loc In Capitală o manifestare cul
turală organizată de Institutul Ro
mân pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea. în cadrul căreia au fost 
prezentate aspecte ale dezvoltării e- 
conomico-sociale a acestei țări;

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S. și Ligii Române de 
Prietenie eu Popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.

A fost prezent Patrice Ngueiso, 
însărcinat eu afaceri ad-interim al 
Republicii Populare Congo la Bucu
rești.

(Agerpres)

corint al partidului
de ani de Ia victoria revoluției de 
eliberare socială ți națională, anti
fascistă și antiimperlalistă și cel 
de-al XlV-lea Congres al partidului 
— pentru ziariștii din patria noastră 
nu este legămint mai scump decit 
de a face ca fiecare număr de ziar 
și de revistă, fiecare emisiune de 
radio sau televiziune să se trans
forme in tot atltea captivante tri
bune de propagandă, de la înălți
mea cărora cuvîntu! de adevăr și 
de lumină al partidului să pătrundă 
în conștiința maselor de milioane 
și milioane de muncitori, țărani, in
telectuali, să le dinamizeze și mal 
mult. mobllizir>du-le sl mai puter
nic la înfăptuirea măreței opere de 
construcție a socialismului și comu
nismului.

rii. Cerul va fi mai mult senin, vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între 14 și 24 
grade, iar cele maxime între 30 și 38 
grade. în București : Vremea va fl 
canloulart, cu cerul mat mult senin. 
Vlntul va sufla slab. Temperaturile 
minime vor Oscila Intre 20 șl 23 grade, 
Iar Cele maxime Intre 85 și 37 grade.

de radioreceptoare portabile. Un 
raid prin citeva din unitățile ..Teh- 
nometal" — nr, 213 din Dorobanți, 
161 și 240 din Stefan cel Mare, 
169 din Cosmohauților — in maga
zinul „Electronica" al I.C.S. — 
„București" din Stefan cei Mare 
sau raioanele de profil ale unor 
cunoscute magazine ca „București", 
„Unirea", „Bucur-Obor", „Titan" 
etc, avea să ne convingă că exis
tă o serie de radioreceptoare rea
lizate, citeva de „Electronica" — 
Pipera, marea majoritate de „Teh- 
noton" — Iași, moderne, funcțio
nale, elegante. Iată citeva radiore
ceptoare pe Care Gheorghe Viorel 
și Mârlan Ionescu, șefii unităților 
nr. 240 și „Electronică" din Stefan 
cel Mare, ni le recomandă pentru 
audiția clară, plăcută, pentru sen
sibilitatea aparte, pentru deosebi
tul design: minusculele Ric 2 și 3, 
adevărate mijloace de delectare 
pentru copii. Cora 8, Top și Junior, 
cu o singură lungime de undă si 
cu alimentare la două baterii R6, 
Iris, Terra, Song 1 201. Derby, cu 
cite două lungimi de undă, primele 
două cu alimentare Ia cite două 
baterii R6. al treilea la trei bate
rii R6 si Ultimul la trei baterii R12, 
Solo 300, cu trei lungimi de undă, 
»! Gloria, eu patru lungimi de undă, 
ambele eu dublă alimentare — la 
baterii si la rețea.

Pentru autoturisme recomandă 
un produs mal nou. Lira 2 cu au- 
tohâlter, cu trei lungimi de undă, 
eu o deosebită sensibilitate a radio
receptorului care asigură recepțto- 
narea în condiții bune a posturilor 
șl care funcționează cu unul sau 
mai multe difuzoare.

Ușor de procurat din unității* 
de profil și raioanele specializate 
ale comerțului de stat, aparatele 
menționat* beneficiază de un ter
men de garanție de 12 luni de la 
data cumpărării și, prin unitățile 
service ale întreprinderilor men
ționate. aflate în orașele reședință 
de județ, de remedierea oricăror 
defecțiuni survenite in timp.

Marta CUIBUȘ

Finale ale
• în «aia FlOreascs din Capitală 

»-au desfășurat Întrecerile finale ale 
„Daciadei" la lupte greco-romane. în 
ordinea celor 10 categorii (de la 
48 kg la 130 kg), titlurile de cam
pioni au fost cucerite de următori! 
sportivi: Ionel Tase (Rapid) ;
Nicolae Onlcă (Dinamo), Mihai 
Cișmea (Steaua), Constantin Uță 
(Dinamo) ; Petre Cărare (Dinamo) ; 
Anton Arghlra (Muscelul Clmpu- 
lung) ; Sorin Herțea (Dinamo) ; 
Gheorghe Costin (Dacia Pitești), Ion 
Irimicluc (C.S.M. Suceava). Ion 
Grigoraș (Dinamo).

Știri din fotbal
• Prima etapă a campionatului 

diviziei A la fotbal se va disputa !n 
ziua de 23 august, după următorul 
program : Jiul — Universitatea Cra
iova ; S.C. Bacău — F.C.M. Brașov ; 
Victoria— F.C. Farul: F.C. Argeș — 
Dinamo; Steaua — Flacăra Morenl: 
F.C. Inter — Universitatea Clui-Na- 
poca: Petrolul — F.C. Olt : Politeh
nica — F.C. Bihor; Corvinul — 
Sportul studențesc.

• Campionatul balcanic de 
fotbal pentru juniori s-a încheiat 
Ia Bacău cu victoria selecționatei 
României, care, prestînd un joc 
excelent, a întrecut in finală cu 
scorul de 2—0 (0—0) formația Gre
ciei. Au marcat Năstase șl Gabor, 
în partida pentru locul trei, echipa 
Bulgarie! a dispus cu scorul de 3—1 
(1—0) de reprezentativa Albaniei.

• Turneul de fotbal dotat cu „Cupa 
Victoria", desfășurat pe stadionul 
Giuleșt! din Capitală, a fost cîșttgat 
de echipa Victoria București, care a

*
ATLETISM • în cadrai campio

natelor balcanice de atletism ce se 
desfășoară la Seres (Grecia), cinci 
victorii românești : Mihaela Pogă- 
ceanu Ia 100 m garduri (12”91/100), 
Cătălina Gheorghiu la 1500 m 
(4’15”79/100), Iulia Negură la 3 000 m 
(9’19”68/100), Daniel Cojocaru la 
400 m plat (47”19/100) și Livâu 
Giurgian la 110 m garduri 
(13”62/100). în ultima zi a campio-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE CONGO
■ 1——im—ii i mi     i i im i i.ih;

Tovarășului general DENIS SASSOU NGUESSO 
Președintele Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii Populare Congo, 
Șef al guvernului

BRAZZAVILLE
Cea de-a XXVI-a aniversare a Zile! naționale a Republicii Populare 

Congo îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa sincere felicitări. 
Împreună cu cele mai bune urări.

Doresc să exprim convingerea că relațiile tradiționale de strânsă prie
tenie, solidaritate și cooperare dintre partidele și țările noastre se vor dez
volta și Întări tot mal mult pe baza Înțelegerilor stabilite împreună, cu oca
zia întilnirilor noastre de Ia București și Brazzaville, spre binele și în inte
resul popoarelor român și congolez, al păcii, colaborării și înțelegerii în lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, Iar poporului congolez 
prieten progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

IS august este o dată cu profun
de rezonante ln istoria contempo
rană a poporului congolez, care săr
bătorește astăzi împlinirea a 29 de 
ani de la proclamarea Indepen
denței (1960) și, printr-o fericită 
coincidență, 26 de ani de la victo
ria revoluției (1963), In cursul că
reia masele populare au înlăturat 
regimul reacționar tributar inte
reselor străine, deschizînd astfel 
drumul spre ample înnoiri econo- 
mico-soclale.

R.P. Congo este o țară situată în 
zona ecuatorială a Africii avînd o 
suprafață de 342 000 kmp și o popu
lație de aproximativ 1,5 milioane 
locuitori. Circa o jumătate din te
ritoriul național este acoperit cu 
păduri tropicale, iar subsolul di
feritelor zone ale țării dispune de 
zăcăminte de cupru, zinc, aur, mi
nereu de fier, bauxită și petrol.

Ca o expresie a voinței Întregului 
popor, în perioada care s-a scurs 
din momentul dobindirii indepen
dentei șl mai ales lncepînd din 
1969, cind a luat flintă Partidul 
Congolez al Muncii, au fost adop
tate importante măsuri menite să 
impulsioneze eforturile de lichi
dare a înapoierii moștenite din 
trecut și de valorificare in interes 
național a resurselor tării. Astfel, 
păminturile șl bogățiile subsolului 
au fost naționalizate, statul și-a 
definitivat controlul asupra între
prinderilor din industria textilă, a 
zahărului, a cimentului ; a fost de 
asemenea inițiată, ln scopul acce
lerării dezvoltării tării, aplicarea

ZIUA INDEPENDENTEI REPUBLICII INDIA
începînd din 1947, ln fiecare an 

la 13 august, la Fortul Roșu din 
Delhi are loc ceremonia înălțării 
drapelului național indian. In ace
lași loc, cu 42 de ani in urmă, ma
rele fiu al Indiei, Jawaharlal Neh
ru, proclama emanciparea țării sale 
de sub îndelungata și împovără- 
toarea dominație colonială britani
că.

Actul independentei avea să des
chidă poporului indian perspectiva 
lichidării gravelor urmări ale colo
nialismului — înapoierea economi
că, foametea și epidemiile de tot 
felul, analfabetismul. Chiar de la 
Început au fost adoptate măsuri 
vizind reorientarea economiei țării
— pină atunci dirijată exclusiv 
spre satisfacerea monopolurilor 
străine — către cerințele proprii de 
dezvoltare și progres. Au fost na
ționalizate unele sectoare de bază 
ale economiei, punindu-se bazele 
unei industrii naționale prin crea
rea unor noi sectoare — siderur
gia, metalurgia, construcțiile de 
mașini, electronica și electrotehni
ca, construcțiile de nave etc. Ca 
urmare a acestor eforturi s-au În
registrat succese notabile in dezvol
tarea economiei, un rol important 
avîndu-1 astăzi sectorul public, care 
deține pozifiile-cheie în ansamblul 
national.

Rezultate demne de semnalat au 
fost obținute șl In dezvoltarea și 
modernizarea agriculturii, Indta — 
deși indreptindu-se vertiginos că
tre cifra de 1 miliard de locuitor!
— reușind în ultimii ani, pentru 
prima oară în milenara sa istorie, 
să lși asigure întregul necesar de 
hrană din recoltele interne.

Dar așa cum releva primul-mi- 
nlstru al țării. Rajiv Gandhi, ta 
pofida însemnatelor succese obți

ACTUALITATEA SPORTIVA
„Daciadei

• Pe terenurile baze! spor
tive B.T.T. din Capitală s-au în
cheiat întrecerile campionatelor na
ționale și ale „Daciadei" la tenis. 
Proba de simplu masculin a fost 
ciștigată de Adrian Marcu (Steaua), 
care l-a Întrecut în finală cu 7—6, 
3—6, 6—7, 6—0, 6—4 pe Florin Se- 
gărceanu (Dinamo). în finala probei 
feminine, Loredana Bujor (Pro
gresul I.M.U.C.) a dispus cu 7—5, 
6—2 de Isabela Martin (Sportul Stu
dențesc).

tatrecut in finală cu scorul de 2—1 
(1—1) formația Rapid. Golurile au 
fost marcate de Coraș (mm. 41), 
Cigan (min. 68). respectiv. Constan- 
dinovici (min. 36), In meciul pen
tru locurile 3—4, echipa F.C.M. 
Brașov a dispus cu 1—0 (0—0) de 
formația F.C. Farul Constanța, prin 
golul inscrls de Drăgan (min. 72).

• Turneul internațional de fotbal 
desfășurat in orașul spaniol La 

, Coruna a fost cîștigat de echipa 
vest-germană Bayern Mtlnchen. care 
a întrecut in finală cu scorul de 4—1 
(2—1) formația Steaua București. 
Golurile au fost marcate de Kholer 
(min. 7). Kastemaier (min. 44), 
Bender (min. 58), Johnson (min. 89). 
respectiv Lăcătuș (min. 24). Au 
asistat peste 45 000 de spectatori. In 
partida pentru locurile 3—4 : Real 
Madrid — P.S.V. Eindhoven 4—2 
(3—1) • în preliminariile Campiona
tului mondial de fotbal : Chile — 
Brazilia 1—1 (0—0), Nigeria —
Angola 1—0 (0—0).

★

natelor, în concursul feminin, noi vic
torii românești : prin Ela Covaci 
(2’02”60/100 la 800 m). Cristiana Ma
tei (55”57/100 la 400 m garduri), 
Octavia Iacob (1,92 m la săritura în 
înălțime), Mirela Dulgheru (6,33 m la 
săritura în lungime), Livia Meheș 
(18,17 m la aruncarea greutății) și 
Iulia Negură (34*43”28/100 la 10 000 m). 
în competiția masculină. Eugen Po
pescu a cîștigat proba de săritură in 

unui proiect vizând realizarea unor 
noi obiective economice.

Anul acesta, la sfirșitul lunii tre
cute, la Brazzaville s-a desfășurat 
cel de-al IV-lea Congres al Parti
dului Congolez al Muncii, care 
a prilejuit realizarea unei a- 
nalize a rezultatelor activității par
tidului, definirea liniilor de bază 
ale etapei actuale a revoluției con
goleze și adoptarea proiectului pla
nului de dezvoltare a țării pentru 
viitorii cinci ani.

în spiritul politicii sale de soli
daritate militantă cu tinerele state 
africane, România a urmărit și ur
mărește cu interes și simpatie 
lupta poporului congolez pentru 
consolidarea independenței țării și 
realizarea unor transformări cu ca
racter progresist. între cele două 
țări, partide și popoare s-au sta
tornicit relații de prietenie și co
laborare, care cunosc o evoluție 
ascendentă. O contribuție funda
mentală în această direcție au 
avut-o întîlnirile și convor
birile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Denis Sassou Nguesso, care, prin 
semnarea la București a Tratatului 
de prietenie și colaborare, precum 
și a celorlalte acorduri și înțelegeri 
realizate in cadrul vizitelor reci
proce, de la București și Brazza
ville, au constituit momente de re
ferință în dezvoltarea legăturilor 
dintre cele două țări, în interesul 
reciproc, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

nute, incă mal persistă numeroase 
greutăți, urmări ale subdezvoltării 
cronicizate de îndelungata domina
ție colonialistă. Pentru a impulsio
na rezolvarea acestor probleme, 
dezvoltarea mai eficientă a econo
miei naționale, guvernul indian a 
inițiat un șir de programe vizind 
perfecționarea conducerii economi
ce și crearea de noi locuri de mun
că, accelerarea acțiunii de lichida
re a neștiintei de carte etc.

Mutații semnificative au fost în
registrate și în ce privește po
ziția pe plan International, In
dia, ca una din inițiatoarele mișcă
rii de nealiniere, bucurindu-se as
tăzi de prestigiu și respect în lume 
pentru politica sa activă consacrată 
promovării păcii, eliminării perico
lului unei conflagrații nucleare, în
tăririi conlucrării cu toate statele.

Deși România și India sint des
părțite de multe mii de kilometri, 
popoarele celor două țări se simt 
apropiate prin raporturile priete
nești pe care le-au stabilit și le 
dezvoltă in diferite domenii de in
teres comun, prin eforturile pe 
care le depun, mai ales in cadrul 
„Grupului celor 77“ și al, mișcării 
de nealiniere, la ale cărei ac
tivități țara noastră participă cu 
statutul de invitat, ln vederea a- 
sigurării în lume a unui climat de 
pace, de respect al independenței 
și suveranității naționale, de înțe
legere și colaborare. Vizitele și 
convorbirile repetate la nivel înalt 
au acționat de fiecare dată ca un 
factor hotărîtor de impulsionare a 
acestui curs ascendent, dezvoltarea 
continuă a conlucrării corespunzlnd 
Intereselor ambelor popoare, aspi
rațiilor de progres și pace ale tu
turor națiunilor.

înălțime (cu 2.24 m). îar Marcel Tîrle 
proba de aruncare a discului (cu 
64.16 m) • La Berlin. în cadrul • 
Dinamovladei internaționale de 
atletism, sportiva româncă Daniela 
Gămălie a ciștigat proba de 400 m 
plat în 53”61/100, iar coechipiera sa 
Jana Ciobanu s-a clasat pe locul 
intii la aruncarea greutății, cu re
zultatul de 17,52 m. în concursul 
masculin, Costel Grasu și-a adjude
cat proba de aruncare a greutății cu 
18,57 m.

VOLEI • In prima semifinală a 
Campionatului mondial de volei 
pentru junioare, ce se desfășoară în 
Peru, selecționata Cubei a întrecut 
cu scorul de 3—0 (15—12, 15—9, 
15—2) echipa Japoniei • în partida 
inaugurală a competiției internațio
nale feminine de volei ce se des
fășoară în orașul vest-german Bot
trop selecționata Italiei a întrecut 
cu scorul de 3—1 (9—15, 15—8, 17—15, 
15—9) echipa R.F. Germania • în 
primă zi a Turneului internațional 
masculin de volei de la Nagoya 
(Japonia) : R. p. Chineză — Spa
nia 3—0 (15—3, 15—10, 15—10),
Japonia — India 3—1 (12—15, 15—8, 
15—11, 15—8).

ȘAH. în prima rundă a turneului 
de șah pentru „Cupa mondială", ce 
se desfășoară in localitatea suedeză 
Skelleftea, campionul lumii Gări 
Kasparov l-a învins pe Korcinoi, 
Salov a cîștigat la Nikolici. Elvest 
a obtinut victoria in partida cu 
Vaganian. Short l-a întrecut pe Tal. 
iar partidele Sax — Karpov și Nunn 
— Seirawan s-au încheiat remiză.

AUTOMOBILISM. Marele premiu 
automobilistic de formula I discutat ■ 
la Budapesta a revenit englezului 
Nigel Manșei (Ferrari). Pe locu
rile următoare s-au clasat A. Senna 
(Brazilia) și T. Boutsen (Belgia).

BASCHET. Finala campionatului 
feminin de baschet al Americii se 
va disputa la Sao Paulo între se
lecționatele Braziliei și Cubei. în 
semifinale : Brazilia — S.U.A. 95—90 
(59—47), Cuba — Canada 80—72 
(44—37).
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NICOLAE CEAUȘESCU 
acordat revistei americane „Newsweek“

Manifestări consacrate marii sărbători 
a poporului român

(Urmare din pag. I)
dezvoltării economico-sociale a țări
lor sau a țării care ar merge pe o 
asemenea cale — desigur, cu influ
ențe asupra stabilității politice și 
economice, ca și asupra relațiilor 
internaționale.

Avind în vedere faptul că ne-am 
ocupat mai bine de 20 de ani de or
ganizarea pe baze noi a țării — in 
liniște, fără salturi —, în prezent 
nu avem preocupări de asemenea 
natură. Ceea ce ne propunem acum 
este să perfecționăm continuu sis
temul nostru de organizare. Ne pro
punem să asigurăm modernizarea 
industriei, agriculturii, a tuturor 
sectoarelor economico-sociale pe 
baza celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii. Pornim de la fap
tul că ceea ce astăzi corespunda 
unui anumit nivel, pesta un an, doi
— dacă nu vom acționa pentru per
fecționare — vom rămine in urmă. 
Dorim să asigurăm ca țara noastră 
să fie permanent in strînsă legătură, 
cu ceea ce este mai nou în știința 
mondială, să-și realizeze progresul 
și dezvoltarea bazindu-se pe aceste 
cunoștințe. De altfel, așa cum am 
formulat într-o adunare populară, 
dorim ca pînă în anul 2000 să deve
nim un popor cu o înaltă cultură și 
știință — pentru că numai așa vom 
putea să asigurăm dezvoltarea, in
dependența, suveranitatea și bună- 
•farea întregii națiuni.

ÎNTREBARE : Considerați,
domnule președinte, că măsu
rile care se iau in Ungaria și 
Polonia vor face — in timp — 
rău popoarelor respective 1

RĂSPUNS : Este greu de spus 
acum ! Dacă privim la dezvoltarea 
societății omenești, este bine cunos
cut că a pornit de la comuna pri
mitivă, apoi a urmat sclavagismul
— cu perioadele intermediare. A 
urmat feudalismul și a venit apoi 
capitalismul — și cu lucruri bune, 
dar și cu cele rele. Iar cu 70 de ani 
In urmă a apărut socialismul, s-a 
dezvoltat șl a realizat multe lucruri 
bune, desigur și cu minusuri și 
lipsuri. Da altfel, nu există socie
tate omenească care să se dezvolte 
fără a trebui să depășească anumita 
stări de lucruri, dar niciodată nu a 
avut loc o Întoarcere înapoi ! Chiar 
S.U.A. au desfășurat un război lung 
Împotriva sclavagismului, nu și-au 
propus să se Întoarcă Înapoi la 
sclavagism. Orice întoarcere înapoi 
nu poate decît să aducă daune, ori
cărei națiuni !

ÎNTREBARE s Romdnia se 
află in situația de invidiat de 
a-și fi lichidat datoria externă. 
Desigur, cu mori sacrificii. Care 
sint principalele opțiuni eco
nomice ce vă stau in față și care 
sint perspectivele de dezvoltare 
in viilor 7

RĂSPUNS i într-adevăr, România 
a plătit în întregime — în luna mar
tie a acestui an — datoria sa exter
nă. Am avut o datorie care, In 1980, 
era de peste 11 miliarde dolari. în 
această perioadă însă am plătit a- 
proape dublul acestei sume ! Au tre
buit eforturi mari, dar cred că for
mularea de „mari sacrificii" nu este 
cea mai potrivită.

Ama făcut. Intr-adevăr, eforturi. Am 
putut însă plăti datoria externă ba- 
zîndu-no pe economia puternică pe 
care am creat-o. în același timp, am 
continuat dezvoltarea forțelor de 
producție — practic a tuturor sectoa
relor de activitate. Din 1980 pînă în 
acest an am realizat investiții, In țară, 
de circa 2 000 miliarde lei, ceea ce 
echivalează cu peste 200 miliarde do
lari. Chiar In această perioadă — de 
plată a datoriei — am Încheiat multe 
dintre cele mai mari programe de 
dezvoltare economico-socială pe care 
ni le-am propus pină acum. în acești 
ani am realizat Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, am regularizat rtul 
Dîmbovița, am construit metroul, am 
realizat programul de modernizare a 
Capitalei, am desfășurat un vast 
program de irigații și de construcții 
de locuințe.

Toate acestea demonstrează că 
dacă nu am fi asigurat mijloacele 
pentru dezvoltarea economico-socială 
generală nu am fi putut plăti dato
ria externă ! Este adevărat, am alocat 
aproape o treime din venitul națio
nal In scopul dezvoltării, dar am fă
cut acest lucru tncepînd din 1963, 
pentru că am pornit de la faptul că 
fără dezvoltarea forțelor de produc
ție — a industriei, agriculturii, trans
porturilor, a celorlalte activități șl, 
desigur, a științei, lnvățămîntulul și 
culturii — nu vom asigura progresul 
României Ia un nivel corespunzător I 

în această perioadă nu am redus 
nici nivelul de trai : am ridicat, de 
două ori, retribuțiile și pensiile tutu
ror oamenilor muncii. Acum, la 1 au
gust, s-a încheiat ultima majorare a 
retribuției și a pensiilor, cu o lună 
mai înainte decît prevăzusem '

Am făcut — de asemenea — un 
lucru pe eare cred că ar trebui să-l 
facă multe țări în curs de dezvoltare: 
am anulat programul pe care îl sta
bilisem cu Fondul Monetar Inter
național, care ne ceruse să aplicăm 
unele din „rețetele" sale, care s-au 
dovedit dezastruoase pentru toată 
lumea. Inițial, am aprobat acest pro
gram, care presupunea inflație, de
valorizarea monedei naționale, re
ducerea nivelului de trai și celelalte 
măsuri cunoscute. După cîteva luni 
Insă, am anulat unilateral acest a- 
cord șl am făcut foarte bine ! Am 
stabilit măsuri corespunzătoare situa
ției din România. între altele, în loc 
să creștem dobinzile. le-am redus de 
2—3 ori In această perioadă. Am ac
ționat, totodată, pentru reducerea 
cheltuielilor de producție, pentru 
creșterea rentabilității și productivi
tății muncii. în ultimii 3 ani nu a 
avut loc nici o creștere de prețuri în 
România, nici în general, nici ala 
bunurilor de consum 1

Ce ne propunem acum ? Avem 
mari programe de creștere econo
mică și socială în viitor ! Vom con
tinua politica de dezvoltare intensivă 
a industriei, a agriculturii, a științei, 
lnvățămîntulul și culturii, de ridicare 
a nivelului de trai al poporului. 
Practic, anual, vom aloca pentru dez
voltare 320—330 miliarde lei, echi
valentul a 30—35 miliarde dolari. 
Deci nu avem de gînd să încetinim 
ritmul. Dimpotrivă, vrem să intensi
ficăm programele de dezvoltare ge
nerală a țării, iar toate acestea — 
repet — punînd pe primul plan cele 
mal noi cuceriri ale științei și ■ teh
nicii, in toate domeniile. Avem con
vingerea că numai pe calea științei, 

a tehnologiilor moderne vom putea 
să asigurăm dezvoltarea generală !

Nu ne gîndim — și am votat o lege 
în acest sens — să mai apelăm la 
nici un credit. Dorim să ne dezvol
tăm țara cu forțe proprii 1 Dorim 
însă să participăm activ la schimbu
rile economice internaționale, la co
operarea în producție și să ne anga
jăm — mai cu seamă cu țările în 
curs de dezvoltare — într-o largă co
laborare și chiar să acordăm anu
mite credite în dezvoltarea economi
co-socială.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, celui care vizitează 
România îi atrag atenția afișele 
care conțin numele dumnea
voastră și cărțile din librării 
scrise de dumneavoastră. Aceste 
lucruri determină unele cercuri 
din Occident să vorbească de 
cultul personalității, in cazul 
României. Ați putea i comenta 
puțin această idee ?

RĂSPUNS : Eu cred că este de dis
cutat mai întii însăși noțiunea de 
cult al personalității. Dar nu este 
timpul acum !

Ceea ce se poate spune este că per
sonalitățile, un partid sau altul se 
pot bucura de simpatie sau de sprijin 
dacă își identifică activitatea cu cau
za oamenilor muncii, a poporului lor. 
Iar acesta nu este un lucru rău ! 
Atunci cind se rup de popor, de cei 
mulți, atunci, da, nu se bucură de 
simpatia și sprijinul maselor.

De ce poporul este de acord cu po
litica dusă de Partidul Comunist Ro
mân și, implicit, de secretarul gene
ral al partidului 1 Pentru că ea a li
chidat înapoierea României și a ridi
cat țara noastră la nivelul ei de as
tăzi. Dacă acesta este cult al perso
nalității, eu aș dori ca toate țărila 
slab dezvoltate să aibă asemenea 
partide și personalități care să asi
gure creșterea nivelului de trai al 
popoarelor lor !

ÎNTREBARE : Sinteți destul 
de amabil să ne prezentați a- 
precierile dumneavoastră cu pri
vire la problemele drepturilor 
omului, subiect căruia i se a- 
cordă tot mai multă atenție din 
partea Guvernului S.U.A. și a 
guvernelor Europei occidentale ?

RĂSPUNS : Este o problemă căreia 
In România îi acordăm o atenție deo
sebită. Țara noastră este printre 
acele țări care a avut un rol activ în 
organizarea conferinței de la Hel
sinki. Eu sînt printre puținii pre
ședinți în funcție care au semnat A- 
cordul de la Helsinki. Atunci am fă
cut și o declarație cu privire la în
semnătatea acestor documente, dar 
și la problema drepturilor omului.

Desigur, problema drepturilor 
omului este foarte vastă. Există un 
document al O.N.U. — „Pactele 
drepturilor omului" — care a fost 
supus dezbaterii încă din 1954, pe 
care S.U.A. nu l-au semnat nici pină 
acum, pentru că nici atunci și, pro
babil, nici acum nu sînt de acord cu 
prevederile lui. Doresc, prin aceasta, 
să subliniez că există interpretări 
foarte diferite asupra noțiunii de 
„drepturi ale omului".

Știu că unii acuză România că în 
această privință nu ar aplica tot ceea 
ce s-a stabilit recent la Viena. Nu
mai că România a fost împotriva 
unor propuneri ale țărilor occidentale 
pe care le-am caracterizat și public 
că echivalează cu o întoarcere la 
evul mediu 1 Am cerut. în schimb, 
să fie înscrise in documentul res
pectiv drepturile fundamentale ale 
omului. Dar. din păcate, cu greu 
s-au introdus citeva formulări ne- 
precise și neangajante !

Noi considerăm între drepturile o- 
mului. în primul rînd. dreptul la via
ță liberă și independentă. Cîndva a 
existat un film care se numea „Drep
tul de a te naște", care pleda pentru 
a i se da șansa copilului să se nască. 
Era un film împotriva avorturilor. 
După_ dreptul la existență, noi con
siderăm că omul trebuie să aibă 
dreptul la muncă. De altfel, este e- 
vident că fără muncă omul nici nu 
poate exista ! Și totuși, în documen
tul de la Viena abia s-a reușit să se 
înscrie o formulare — și aceea ne
clară ! — cu privire la dreptul res
pectiv.

Ce să facă tineretul care, după ce 
lși termină școala sau studiile, nu 
găsește un loc de muncă ? După da
tele oficiale, în multe țări occiden
tale, pînă la 30—40 la sută din ti
neri, anual, nu au locuri de muncă 
asigurate. Sîntem. de asemenea, pen
tru dreptul la învățătură. Și, este cu
noscut că în Occident, Inclusiv în 
S.U.A., a început să crească numă
rul analfabețțlor — ceea ce este un 
luoru foarte grav ! Crește și numărul 
celor care nu au locuințe, inclusiv în 
S.U.A. — și aceasta tot după datele 
oficiale. Numărul săracilor a crescut 
în acest deceniu cu aproape 30 la 
sută în S.U.A., dar și în celelalte 
țări occidentale. Toate acestea au dus 
și duc la degradare socială — de aici 
și consumul de droguri, criminalita
tea și chiar o serie de acțiuni tero
riste.

Deci noi pornim de la faptul că 
mai întîi trebuie să ne ocupăm de 
aceste probleme — realmente funda
mentale ! — ale omului.

In Occident se insistă pe dreptul 
la emigrare ți se pune pe primul 
plan acest drept. Personal, am fost 
întotdeauna împotriva emigrării. Știu, 
cunosc eituația S.U.A., dar poporul 
român există aici de peste 2 000 de 
ani ți sîntem un popor care vrem să 
fim în continuare — și peste următo
rii 2 000 de ani — tot aici 1 Nu vrem 
să plecăm în altă parte ! De aceea nu 
Încurajăm emigrarea. Insă nu oprim 
pe nimeni forțat și acordăm dreptul 
de reunire a familiilor. Dar, așa cum 
am spus, noi nu încurajăm pe ni
meni să plece. Dimpotrivă, ii sfă
tuim pe oameni să stea aici, unde au 
condiții de muncă, de viață, să-ți 
creeze viitorul aici, nu In altă parte.

Desigur, a pune pe primul plan în
tre drepturile omului emigrarea re
prezintă o anumită concepție, un fel 
de a gîndl — pe care nu doresc să le 
calific. In ce ne privește, facem totul 
să asigurăm oamenilor locuri de mun
că, locuințe, posibilitatea de a învă
ța, venituri cit mai echitabile — deci 
condițiile necesare pentru a duce o 
viață demnă, pe măsura dezvoltării 
generale a societății. Așa privim noi 
problema drepturilor omului !

ÎNTREBARE : Dreptul la ex
primarea politică liberă a fie
cărui individ se înscrie, în con
cepția dumneavoastră, la un loa 
important J

RĂSPUNS : Am vorbit de preo
cuparea noastră pentru dezvoltarea 

democrației muncitorești-revoluțio- 
nare. Practic nu există cetățean care 
să nu facă parte dintr-o organizație. 
Din sindicate, din organizațiile de 
tineret, din uniuni de creație artis
tică — ale scriitorilor, pictorilor, mu
zicienilor —. din societăți științifice 
etc. Cu zece ani în urmă am creat o 
organizație nouă, Organizația Demo
crației și Unității Socialiste — care 
îi cuprinde pe cei care nu sînt mem
bri ai partidului comunist — și care 
are astăzi mai mulți membri decît 
însuși partidul comunist. Deci ne-am 
preocupat să creăm condiții pentru 
ca oamenii să poată participa activ 
la viața politică. Pentru că noi do
rim, într-adevăr, ca oamenii să par
ticipe la viața politică ! Am și spus 
că programele actuale le dezbatem 
larg cu întregul popor.

Atît în cadrul partidului, cît și în 
organizațiile noastre oricine poate 
prezenta propuneri, poate să-și spu
nă părerea asupra oricărei proble
me ! De aceea, am și publicat spre 
dezbatere programele pe care ni le 
propunem pentru viitor. Inclusiv în 
domeniul politicii internaționale. 
Oricine poate să prezinte propuneri, 
iar dacă vor veni propuneri rhai 
bune le vom adopta. Desigur, nu ac
ceptăm și nu vom accepta niciodată 
teze privind reîntoarcerea spre ca
pitalism !

ÎNTREBARE : Permiteți-ne, 
domnule președinte, să conti
nuăm cu o întrebare pe tema 
raporturilor dintre România și 
S.U.A. In ultimii ani, aceste re
lații bilaterale par a fi mai puțin 
călduroase. Ce s-a întâmplat, 
cum s-a ajuns la această situa
ție și care este punctul dumnea
voastră de vedere asupra moda
lității prin care relațiile dintre 
România și S.U.A. s-ar putea 
dezvolta in viitor ?

RĂSPUNS : într-adevăr a fost o 
perioadă în care relațiile dintre 
România și S.U.A. au fost bune. In 
1975 s-a semnat ifh acord economic 
care continuă să fie în vigoare și în 
care au fost înscrise principiile de 
bază ale relațiilor dintre țările noas
tre. Acest acord începe cu deplina e- 
galitate în drepturi, respectul inde
pendenței, suveranității, neameste
cul în treburile interne. în ultimii 
ani însă a avut loc o încălcare toc
mai a acestor principii și. desigur, 
nu de către România.

Am discutat mult aceste probleme 
pornind de la necesitatea de a se re
nunța la amestecul în treburile in
terne și la condiționarea relațjilor 
României de anumite cerințe pri
vind politica internă a țării noastre. 
Au avut loc și schimburi de mesaje 
pe aceste probleme. Nu am mai fost 
de acord cu practica discutării unor 
probleme în Congresul S.U.A., care 
era folosit pentru desfășurarea unei 
campanii sistematice de defăimare a 
României de către anumite elemente 
rău intenționate. Am atras atenția 
asupra acestor lucruri, dar am ajuns 
la punctul cind nu se putea merge 
mai departe !

Noi am fost și sîntem o țara inde
pendentă. Am rezistat multor pre
siuni, dar — mai presus de toate 

•— considerăm că independența con
stituie factorul determinant al dez
voltării economico-sociale a fiecărui 
popor ! .

Ce'apreciem noi că trebuie sa fa
cem pentru depășirea actualei si
tuații 1 în primul rînd să revenim și 
să respectăm — din toate punctele 
de vedere — acordul existent, inclu
siv în ce privește acordarea clauzei, 
in mod reciproc, fără nici o condiție 
și fără discutarea anuală a acestei 
probleme.

Este, desigur, necesar sa se înțe
leagă că România nu poate și nu va 
fi de acord să se întreprindă diferite 
acțiuni de așa-zisă destabilizare în 
scopul slăbirii construcției socia
liste si trecerii la anumite forme ca
pitaliste. Nu am făcut în România 
revoluția cu acordul nimănui ea 
este rodul activității poporului nos
tru, al clasei muncitoare și pentru 
noi socialismul constituie nu numai 
opțiunea prezentă, dar și de viitor. 
Deci trebuie să se renunțe la acțiu
nile antisociale, de destabilizare ! A- 
ceastă cerință este în concordanță șl 
cu normele internaționale, inclusiv 
cu Carta O.N.U.

Desigur, noi sîntem pentru dezvol
tarea relațiilor cu S.U.A. Acesta re
lații au servit mult și S.U.A.

Actualmente, din punct de vedere 
economic, relațiile continuă să fie 
la un nivel bun, chiar și fără clauză, 
și consider că, dacă se va da dovadă 
de realism și vom acționa în Bpiri- 
tul acordului și documentelor care 
reglementează relațiile dintre țăril^ 
noastre pe principiile egalității, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, vom putea să 
dezvoltăm — și sîntem pentru a 
dezvolta larg — relațiile între ță
rile noastre !ÎNTREBARE : Domnule pre

ședinte, cum apreciați dumnea
voastră rezultatele intîlnirii la 
nivel înalt a țărilor N.A.T.O. și 
ale întilnirii la nivel înalt a ță
rilor participante la Tratatul de 
la Varșovia, care a avut loa 
recent chiar aici, la București ?

RĂSPUNS : Noi considerăm că si
tuația internațională este destul de 
complexă și gravă. S.U.A. și Uniu
nea Sovietică dispun de atîtea arme 
nucleara lncît pot să distrugă, fie
care, de cîteva ori întreaga lume I 
Deci este necesar să se tragă con
cluziile necesare renunțării la poli
tica nucleară, la armele nucleare. 
Sîntem pentru reducerea și elimina
rea completă a armelor nucleare șl 
chimice.

S-a vorbit mult de acordul dintre 
Uniunea Sovietică și S.U.A. privind 
rachetele nucleare cu rază medie de 
acțiune. El a fost foarte important, 
dar mai mult din punct de vedere 
politic și ca un act simbolic. Pentru 
că — din punctul de vedere al efi
cienței nucleare — reprezintă, cum 
se spune, o picătură in oceanul de 
arme nucleare.

Ne pronunțăm pentru reducerea 
armelor convenționale la un nivel 
cît mai scăzut, sub un control In
ternațional corespunzător. Acum au 
loc tratative la Viena și sperăm să 
se ajungă la rezultate cît mai bune.

Sîntem pentru reducerea cheltuie
lilor militare în mod radical. Dacă 
toți ar merge la nivelul României — 
— cu 3 la sută din venitul național 
—, cred că s-ar ajunge, intr-adevăr, 
la o soluție radicală în acest 
domeniu I In felul acesta ar exista 
suflclențî ban! pentru problemele 

sociale din fiecare țară, pentru lo
cuințe, pentru progresul general, in
clusiv pentru a sprijini țările în 
curs de dezvoltare, asigurîndu-se, 
astfel, tuturor popoarelor o viață 
mai bună. Știu că pentru aceasta 
trebuie să treacă încă mult timp, 
însă trebuie să acționăm în această 
direcție !

Sîntem pentru soluționarea pro
blemei subdezvoltării, a datoriei 
țărilor în curs de dezvoltare, insă nu 
prin măsuri formale, ci prin anula
rea și reducerea radicală a acestor 
datorii, prin reducerea dobînzilor și 
pentru noi relații economice între 
state, care să permită țărilor slab 
dezvoltate un rapid progres econo- 
mico-social. Nu se poate admite ca 
vreo cîteva sute de milioane de oa
meni, dintre care un număr mic de 
bogați, să trăiască pe seama a peste 
patru miliarde de oameni ! Oricît 
am vorbi de drepturile omului, de 
dorința de a face o lume deschisă, 
acest lucru este in contradicție fla
grantă cu realitatea.

în ce privește soluționarea proble
melor actuale, desigur, sint necesare 
tratativele. însă părerea noastră 
este că numai Statele Unite și Uniu
nea Sovietică nu pot soluționa toate 
problemele. Trebuie să se asigure 
participarea tuturor țărilor la trata
tive, mai cu seamă că arma nuclea
ră nu alege, ci — dacă va fi folosită 
— va distruge viața in toate țările.

Din acest punct de vedere, politica 
N.A.T.O. și politica Tratatului de la 
Varșovia nu merg, din păcate, în 
aceeași direcție. Există încă o abor
dare contradictorie a problemelor. 
N.A.T.O. a avut cu o lună și jumă
tate înaintea Pactului de la Varșovia 
o intîlnire unde s-au făcut auzite și 
voci, și propuneri de a se merge în 
întîmpinarea țărilor din Pactul de la 
Varșovia și de a se ajunge la solu
ționarea unor probleme. Acestea au 
fost umbrite însă de declarațiile cu 
privire la modernizarea rachetelor 
cu rază mică de acțiune și tactice, 
care înseamnă a le crește puterea 
de distrugere de 4 ori, adică de 
citeva ori mai mult decît a repre
zentat reducerea armelor nucleare 
cu rază medie de acțiune. Deci nu 
numai că nu se merge la distrugere, 
ci la creșterea arsenalului nuclear ! 
Și toate acestea — în Europa ! Iată 
de ce toate țările europene sîntem 
direct interesate să înlăturăm aceste 
arme de pe continentul nostru.

Este de subliniat faptul că — pen
tru a se justifica această moderni
zare — s-a reafirmat politica „des
curajării nucleare" ca obiectiv de... 
perspectivă în politica N.A.T.O. 1 
Atunci cum se poate vorbi de dezar
mare cind se afirmă că strategia 
N.A.T.O. rămine descurajarea nu
cleară ? De aceea, nu se pot saluta 
rezultatele intîlnirii țărilor N.A.T.O., 
deși au și accente pozitive. Este fals 
și greșit cind se afirmă că armele 
nucleare au asigurat pacea pină 
acum. Nu ! Lupta popoarelor, faptul 
că și în America, și în Uniunea So
vietică, și în țările socialiste, și în 
Occident — în întreaga lume — se 
dezvoltă puternic curentul opiniei 
publice pentru dezarmare, pentru 
pace, fardul că oamenii de știință 
s-au ridicat cu putere șî au de
monstrat că un război nuclear va 
duce la dispariția tuturor — acestor 
forțe le datorăm faptul că nu a avut 
loc un război cu folosirea armelor 
nucleare. Oamenii de știință, masele 
populare, muncitorii, țăranii, in
telectualii, popoarele au rolul hotă- 
rîtor pentru a determina schimbarea 
strategiei și la N.A.T.O.. și Ia Pactdl 
de Ia Varșovia. Ei pot impune adop
tarea unei politici de dezarmare, de 
pace, de conlucrare în vederea asi
gurării progresului economico-social 
pentru toate națiunile.

în ce privește consfătuirea țărilor 
socialiste participante la Tratatul de 
la Varșovia, care a avut loc la în
ceputul lunii iulie la București, noi 
considerăm că documentele acestei 
consfătuiri sînt mai bune decît ale 
N.A.T.O. Sigur, sînt declarații de in
tenții, nu s-au adoptat măsuri con
crete, dar propunerile prezentate, o- 
biectivele formulate de Tratatul de 
la Varșovia merg în direcția distru
gerii armamentelor nucleare, a re
nunțării la politica de forță, la poli
tica de descurajare nucleară, spre o 
politică de colaborare — care este 
în Interesul fiecărui popor.

Noi considerăm că ar trebui să fa- 
eem astfel ca ambele blocuri mili
tare să se angajeze serios pe această 
cale, să meargă la o nouă gîndire și 
o nouă politică economică. Nu numai 
să declare că doresc acest lucru 1

De altfel, între altele fie spus, și 
recenta reuniune de la Paris a celor 
7 țări dezvoltate nu s-a încheiat cu 
rezultate mai bune. Fără îndoială, 
nici nu putea adopta măsuri cores
punzătoare. Cel 7 și-au propus sar
cini care îi depășesc, pentru că nu 
pot — oricare ar fi aceste țări ! —
să rezolve problemele omenirii. Dar, 
din păcate, chiar și acele așteptări 
firești ale oamenilor — dintre care 
unii au mers la Paris — au rămas 
fără soluții. Nu s-a dat un răspuns 
la problema datoriilor țărilor în curs 
de dezvoltare, la problema subdez
voltării ; s-au formulat din nou an
gajamente de a sprijini destabiliza
rea în ^țările socialiste ; s-a afirmat 
din nou politica „descurajării nu
cleare"... Este greu deci să spui că o 
asemenea reuniune poate fi apre
ciată într-un mod pozitiv !

în ce ne privește, noi așteptăm o 
altă concepție. Trebuie o reuniune 
Internațională largă — șl nu o întîl- 
nire a cîtorva țări — pe problemele 
subdezvoltării. Această reuniune 
trebuie să se desfășoare cu partici
parea șl a țărilor în curs de dezvol
tare, șl a țărilor bogate și ea trebuie 
să abordeze în mod real problemele 
existente. O altă concepție este ne
cesară, de altfel, In toate problemele 
care preocupă astăzi omenirea, in
clusiv cele de ordin umanitar, In 
problemele sociale grave. Pe pri
mul plan rămln, desigur, problemele 
dezarmării și ale păcii, direcție In 
care noi considerăm că toate ță
rile pot sl trebuie să se angajeze cu 
mal multă fermitate. Avem convin
gerea că popoarele — cuprinzînd 
aici toate categoriile sociale — pot 
și trebuie să impună o schimbare în 
bine a situației pe arena mondială, 
să asigure Independența și suverani
tatea tuturor statelor, progresul și 
pacea tuturor națiunilor.

în încheiere, doresc să adresez ci
titorilor revistei „Newsweek" un 
cald salut prietenesc și cele mai 
bune urări !

împlinirea a 45 de ani de la revoluția de eliberare socială ți națio
nală, antifascistă și antiimperialistă din August 1944 prilejuiește orga
nizarea peste hotare a numeroase manifestări, în cadrul cărora sint evi
dențiate semnificația istorică a evenimentului și dezvoltarea impetuoasă 
a țării noastre in anii socialismului, cu precădere după Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Român, care a deschis o epocă de ample 
transformări revoluționare in toate domeniile. Totodată, sint evocate 
activitatea dinamică a României pe arena mondială, inițiativele șl demer
surile președintelui Nicolae Ceaușescu vizind soluționarea problemelor 
cardinale ale omenirii.

PRAGA 14 (Agerpres). — La 
Praga a avut loc o Intîlnire cu 
reprezentanți ai mijloacelor ceho
slovace de informare în masă. Cu 
acest prilej, au fost subliniate sem
nificația istorică a actului de ia 
23 August 1944, participarea Româ
niei la lupta pentru victoria împo
triva fascismului, succesele obținute 
de poporul român în opera de edi
ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Au fost reliefate 
orientările de bază ale politi
cii externe a României, iniția
tivele și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru rezolvarea 
problemelor majore cu care se con
fruntă astăzi omenirea. Au fost 
puse, totodată, în evidență dezvol
tarea continuă a relațiilor de prie
tenie tradițională și colaborarea 
multilaterală dintre P.C.R. și P.C.C., 
dintre România și Cehoslovacia.

Standul de cărți și publicații 
amenajat cu acest prilej a 
cuprins opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, proiectul Progra- 
mului-Directivă și Tezele pentru 
Congresul al XlV-lea al partidului, 
alte documente ale P.C.R.

La intîlnire au participat repre
zentanți ai C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, ai Ministerului Afacerilor 
Externe, alte persoane oficiale.

PHENIAN 14 (Agerpres). -4- Sem
nificația evenimentului jubiliar, 
dezvoltarea țării noastre în ultimii 
45 de ani, îndeosebi după cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R., precum și 
direcțiile de dezvoltare a României 
in perioada următoare au fost pre
zentate la Phenian în cadrul unei 
întîlniri cu reprezentanți ai presei.

De asemenea, au fost scoase în 
evidență relațiile de prietenie ro- 
mâno-coreene, la a căror continuă 
dezvoltare un rol determinant îl au 
întilnirile și convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene.

Luind cuvîntul, Kim Cean Sik, re- 
dactor-șef adjunct al ziarului „No- 
don Sinmun", a dat o înaltă apre
ciere remarcabilelor succese obținu
te de poporul român sub conducerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, uni
tății de nezdruncinat a întregului 
popor român în jurul secretarului 
general al partidului.

Cu acest prilej a fost deschisă o 
expoziție de carte care prezintă, la 
loc de cinste, lucrări din gindirea 
social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și volume din

In sprijinul transformării Peninsulei Coreene 
intr-o zonă a păcii

AGENȚIILE DE PRESĂ I

PHENIAN 14 (Agerpres). — 
Transformarea Peninsulei Coreene 
într-o zonă a păcii, fără arme nu
cleare este o necesitate indispensa
bilă — se arată într-un comenta
riu apărut în ziarul „Nodon Sin
mun". citat de agenția Â.C.T.C. Pen
tru garantarea unei păci durabile in 
Peninsula Coreeană și pentru acce

Poziția guvernului sovietic față de intenția 
Austriei de aderare la Piața comună

MOSCOVA 14 (Agerpres). — Gu
vernul sovietic — a declarat primul 
adjunct al șefului Direcției pentru 
informații din M.A.E. al U.R.S.S., 
Vadim Perfiliev. în cadrul unei 
conferințe de presă organizate la 
Moscova — este convins de faptul 
că apartenența unui stat cu neutra
litate permanentă la o asemenea

Seminar internațional consacrat
HELSINKI 14 (Agerpres). — La 

Helsinki s-au deschis lucrările unui 
seminar internațional pe tema rela
țiilor economice Est-Vest. La aceas
tă acțiune participă peste 100 de oa
meni de afaceri din diferite țări ale 
lumii, transmite agenția T.A.S.S. In 
centrul dezbaterilor se vor afla pro-

0 nouă rundă a dialogului Intre Organizația
pentru Eliberarea

TUNIS 14 (Agerpres). — Luni s 
avut loc la Tunis o nouă rundă de 
convorbiri — cea de-a patra — din 
cadrul dialogului oficial dintre Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei 
șl S.U.A. Au fost examinate aspecte 
ele situației din teritoriile ocupate și

R. F G t Apel la izolarea grupărilor radicale 
de dreapta și neofasciste

BONN 14 (Agerpres). — într-un 
apel dat publicității la Bonn de pes
ta 90 de oficialități la nivel local și 
regional ale Partidului Social-Demo
crat, Partidului Ecologist și Partidu
lui Comunist German din landul 
Rhenania de Nord-Westfalia se sub
liniază necesitatea de a nu se în
cheia nici un fel de acorduri de coo
perare parlamentară sau pe alte pla
nuri cu grupările radicale de dreap
ta și neofasciste. Documentul, semnat 
și de lideri sindicali, oameni de artă 
și reprezentanți ai mișcării pentru 
pace, dat publicității în perspectiva 
alegerilor țpmunale din luna octom
brie, subliniază că nici una din ma
rile probleme sociale, economice șî 

opera științifică a tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

A fost, de asemenea, deschisă o 
expoziție documentară de fotografii 
înfățișînd imaginea României con
temporane.

Au luat parte reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe și 
ai Asociației de prietenie coreeano- 
română, membri ai conducerilor zia
relor centrale și ai radioteleviziunii.

ROMA 14 (Agerpres). — Realiză
rile obținute de țara noastră în anii 
făuririi socialismului, cu precădere 
în perioada ce a trecut de Ia cel 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, personalitatea și 
activitatea neobosită ale președin
telui Nicolae Ceaușescu au fost 
puse în evidență la Biblioteca 
Română din Roma in cadrul unei 
manifestări culturale.

A fost relevată însemnătatea 
crucială a actului de la 23 August 
1944, care a deschis o nouă eră în 
existența multimilenară a poporului 
român, marcind trecerea la etapa 
istorică a edificării unei noi socie
tăți pe pămîntul patriei. • A fost, 
totodată, evocată rezonanța interna
țională a evenimentului, fiind relie
fată influenta pe care a exercitat-o 
asupra cursului celui de-al doilea 
război mondial.

Subliniindu-se saltul istoric înre
gistrat de națiunea română în cele 
patru decenii șl jumătate ale deve
nirii socialiste a patriei, au fost 
relevate locul șl rolul României în 
conștiința lumii, dinamismul, con
secvența șl principialitatea politicii 
externe românești, profund atașată 
cauzei păcii, colaborării șl priete
niei între popoare.

O expoziție documentară de foto
grafii a înfățișat aspecte din viața 
nouă a poporului român.

Tn continuare, ansamblul folcloric 
„Hora" din Găești a prezentat un 
spectacol de cînteoe și dansuri.

CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager
pres). — O „Săptămînă a promovării 
realizărilor economice și culturale ale 
(poporului român" a avut loc la cen
trul de studii politice, filozofice șî 
sociale „Vicente Lombardo Toleda
no" din Mexic.

Deputata Marcela Lombardo Otero, 
directoarea centrului, a făcut o pre
zentare a principalelor momente din 
istoria poporului român și a scos în 
relief realizările economice și sociale 
ale României, în special marile suc
cese obținute in ultimii 24 de 
ani. sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

O expoziție de carte a prezentat 

lerarea reunificărli pașnice a patriei 
— se arată în articol — este nece
sar. înainte de toate, să fie retra-, 
se forțele armate și armamentul nu
clear ale S.U.A. din Coreea de Sud, 
să fie înlocuit acordul de armisti
țiu printr-un acord de pace și să fie 
adoptată o declarație de neagresiune 
între Nord și Sud.

organizație cum este Piața Comună 
vest-europeană ar duce la pierderea 
posibilităților reale de înfăptuire de 
către acel stat a unei politici neu
tre. Guvernul U.R.S.S. a luat cunoș
tință cu Îngrijorare de știrea pri
vind Intenția Austriei de a începe 
negocieri cu C.E.E. în legătură cu 
aderarea ei la această organizație.

relațiilor economice Est-Vest
bleme legate de analiza ultimelor 
tendințe în dezvoltarea relațiilor 
economice Est-Vest. O atenție deo
sebită va fi acordată noilor direcții 
în dezvoltarea legăturilor economice 
externe ale țărilor Europei, conso
lidării colaborării economice și co
merciale internaționale.

Palestinei și S.U.A.
alte probleme privind conflictul din 
Orientul Mijlociu.

Delegația americană a fost condusă 
de ambasadoruii S.U.A. la Tunis, Ro
bert Pelletreau, iar cea palestiniană 
de Yasser Abd Rabbou, membru al 
Comitetului Executiv al O.E.P.

ecologice ale acestui land nu poate 
fi rezolvată prin rasism, xenofobie 
și lozincile demagogice specifice 
neonazismulul.

★
Președintele sindicatelor din in

dustria metalurgică vest-germană, 
„Ig Metall”, Franz Steinkuehler, a 
lansat un nou avertisment cu pri
vire la proliferarea revanșismului și 
neonazismului. Intr-un articol pu
blicat în revista „Metall". el re
levă că realitățile postbelice trebuie 
să fie recunoscute și afirmă că în
vățămintele istoriei arată că trebuia 
să se acționeze ferm împotriva ori
căror tendințe similare cu cele care 
au condus odinioară la o catastrofă; 

la loc de frunte opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Au fost expv.se. 
de asemenea, lucrări ale tovară-ei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, volume pe teme istorice, 
culturale și economice.

A fost inaugurată expoziția de 
fotografii intitulată „Imagini din 
România" și s-au prezentat filme ro
mânești.

ULAN BATOR 14 (Agerpres). — La 
Combinatul de mobilă din Ulan Ba
tor, unitate construită în cooperare cu 
țara noastră, a fost organizată o adu
nare festivă.

Au luat cuvîntul secretarul comi
tetului de partid al întreprinderii, 
precum și absolvenți ai unor institu
te de învățămînt superior din Româ
nia. care s-au referit pe larg la suc
cesele obținute de poporul român 
în construcția socialismului.

Au fost evidențiate bunele relații 
existente între partidele, popoarele 
si țările noastre, puternic . impulsio
nate de vizita oficială de prietenie 
efectuată in R.P. Mongolă de to
varășul Nicolae Ceaușescu. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceausescu. în 
aprilie 1988.

Cu acest prilej a fost organizată 
o expoziție de carte social-politică. 
la Ioc de frunte situîndu-se operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

NICOSIA 14 (Agerpres). —- Sub 
auspiciile Asociației de prietenie ci- 
prioto-română, in localitatea Pera 
Khorio a avut loc o seară festivă.

Vorbitorii au relevat semnificația 
națională și internațională a actului 
istoric de la 23 August 1944. contri
buția României Ia victoria asupra 
fascismului. S-au subliniat, totoda
tă. marile realizări obținute de po
porul român în anii construcției so
cialiste. cu precădere în ultimul 
sfert de veac, contribuția României, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
consolidarea păcii și dezvoltarea 
colaborării internaționale.

Cu acest prilej a fost organizată 
o expoziție de carte, la loc de cinste 
aflîndu-se lucrări din gîndirea so
cial-politică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Au fost expuse, 
de asemenea, volume pe teme isto
rice. social-politlce și economice.

CARACAS 14 (Agerpres). — La 
Academia Națională de Istorie din 
Caracas a avut loc vernisajul unei 
expoziții de carte și fotografii sub 
genericul „România — azi". în ca
drul manifestării luind cuvîntul pre
ședintele academiei, Guillermo Mo
ron.

La loc de frunte se aflau opera 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Au fost expuse, de asemenea, lucrări 
privind politica internă și externă a 
României, volume de istorie, lite
ratură și artă, publicații românești.

Panouri fotografice au ilustrat as
pecte ale desfășurării actului istoric 
de la 23 August, dezvoltarea eco
nomico-socială a României.

în discursurile rostite au fost re
levate importanta revoluției de la 
23 August si remarcabilele reali
zări ale poporului român în con
strucția socialistă.

TRANSMIT:

OA-A
PARA-
cadrul

I

CENTRALA UNITARĂ 
MENILOR MUNCII DIN 
GUAY a fost formată. în 
unui congres constitutiv, de către 
principalele sindicate paraguavene 
ce s-au opus dictaturii lui Alfredo 
Stroessner. Din centrală fac parte 
73 de organizații _ sindicale din in
dustrie și agricultură. C.U.T. se de
finește ca „o centrală sindicală de 
clasă, combativă, autonomă și de
mocratică".

I

GUVERNUL NOH ZEELAN- 
DE, condus de premierul Geof
frey Palmer, a depus jurămîn- 
tul în fața guvernatorului ge
neral al acestei țări. Paul Reeves. I

I

ÎNTÎI,NIRE LA MAPUTO. Pre- . 
ședințele Kenyei. Daniel arap Moi, -j 
a declarat că întîlnirea de la ' 
Nairobi, dintre oficialități clerica
le mozambicane — reprezentînd 
guvernul de la Maputo — șî dele
gați ai grupării antiguvernamenta- 

constituit o e- 
viitorul pro- 
dmtre cele Ile RENAMO a 

tapă pozitivă pentru 
ces al convorbirilor 
două părți.

OPOZIȚIEI 
au continuat

I

FORMAȚIUNILE 
ARMATE AFGANE 
în ultimele 24 de ore bombarda
mentele asupra unor localități din 
provinciile Nangarhar. Lagman, 
Paktia și în regiunea Host. In ace
lași timp, au avut loc ciocniri între 
forțele armate afgane șl grupările 
opoziției în apropierea orașului 
Jalalabad. Peste 100 de rebeli au 
fost scoși din luptă.

Un 
din

I
I
I

PREMIERĂ MEDICALĂ, 
grup de medici australieni 
Brisbane au reușit, pentru prima 
dată în lume, să efectueze o ope
rație de transplant de ficat de la 
un donator în viată. Pînă acum 
operațiile de transplant aveau ca 
donator o persoană decedată în ur
ma unui accident. De astă dată 
medicii au prelevat o parte din 
ficatul unei femei japoneze pen
tru atransplanta fiului ei de un 
an care suferea de o afecțiune 
congenitală.

I
ACCIDENT. Un fulger a pro

vocat o explozie urmată de in
cendii Ia depozitul de petrol 
Huangdao din provincia Shandong 
a R.P. Chineze. Flăcările au cu
prins rapid mai multe rezervoare 
conțintnd 40 000 tone țiței. Cinic! 
persoane șl-au pierdut viata. 64 au 
fost rănite, iar alte 16 sint date 
dispărute.

|

. UN AVION DE TIPUL „TWIN 
I OTTER", dispărut în urmă cu o 
’ săptămînă în Etionia. Ia bordul că

ruia se aflau cong-esmanul ■’meri- 
| can Mickey Leland ș! alte 15 per- 
1 soane, a fost descoperit, tctal dis- 
Itrus și fără nici un supraviețuitor, 

într-o zonă muntoasă din apropie
rea orașului Gambela, lingă fron- 

Ltiera cu Sudanul — a anunțat Mi
nisterul american al Apărării.
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