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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a primit pe redactorul-șef al ziarului mexican „Ovacioneș"Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a prjmit. miercuri după-amiază, la Snagov, pe Carlos Estrada Lang, redactor- sef al ziarului mexican „Ovacio- nes“. Cu acest ptilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru ziarul „Ovacioneș".
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In climatul de puternică angajare patriotică, revoluționară în care oamenii muncii din întreaga țară

întimpină marea sărbătoare de la 23 August cu noi și remarcabile realizări în toate domeniile

© Colsc&vs de oameni ai muncii din economie raportează obținerea unor 
success de seamă în îndeplinirea și depășirea planului

o fi- ■ ’ : ■de no e ye?'o r; "Ortează încheierea recoltării inului de 
fuior, ovăzului, fasolei și realizarea unor producții mari la hectar
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a efectuat o vizită de lucru în unități agricole 
din județele Teleorman și Giurgiu și pe șantierul

de amenajare complexă a rîului Argeș

tu întîmpinarea marii sărbători naționale

REALIZAT INTEGRAL

PLANUL
IN ÎNTREAGA ECONOMIE

pină la Congresul al XlV-lea pe întregul an!

pînă la 23 August pe opt luni,

(Continuare în pag. a Il-a)

Creșterea rolului conducător al

Randamente superioare prin modernizarea producției

Parcurgem în acest fierbinte miez de vară o perioadă de intensă activitate creatoare, prin care comuniștii, toți oamenii muncii, acționind în spiritul mobilizatoarelor sarcini subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, iși afirmă zi de zi hotărirea de a-și îndeplini și depăși angajamentele asumate in întrecerea socialistă, de a încheia cu rezultate cit mai bune cel de-al 4-lea an al actualului cincinal. In județul Buzău, puternicele detașamente muncitorești din toate unitățile economice acordă o atenție deosebită creșterii indicilof de utilizare a capacităților de producție, realizării unui volum mai mare de produse de cea mai bună calitate, valorificării superioare a materiilor prime și materialelor, organizării și modernizării proceselor tehnologice, astfel incit planul pe 8 luni să fie îndeplinit pină la 23 August, iar cel anual — in cinstea Congresului al XlV-lea al partidului. Că acest angajament este pe deplin realizabil o demonstrează și faptul că, față de aceeași perioadă a

anului trecut, producția-marfă industrială în profil teritorial a sporit cu 1,2 miliarde lei — planul la acest indicator pe 7 luni din acest an fiind depășit cu 158 milioane lei —, productivitatea muncii cu 9 640 lei pe persoană, 79 de unități economice reali- zind peste plan în perioada care a trecut din acest an o producție-marfă industrială în valoare de 604 milioane Iei. De asemenea, 16 întreprinderi au livrat suplimentar partenerilor externi produse in valoare de 52 milioane lei.Ce se întreprinde pentru ca activitatea productivă să atingă cote maxime ? Care este eficienta noilor „investiții" de inteligență tehnică ale muncitorilor și specialiștilor ? La aceste întrebări și la altele am căutat răspunsuri — care pot contribui la cunoașterea experienței Înaintate — in două unități economice fruntașe in întrecerea socialistă ce se desfășoară in industria județului Buzău : întreprinderea de Confecții Rimnicu Sărat și Filatura de Lină Pieptănată Buzău.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat, miercuri, 16 august, o vizită de lucru 
in unități agricole din județele Teleorman și Giurgiu și pe 
șantierul de amenajare complexă a riului Argeș.f.’ Desfășurată In atmosfera de puter- 1 nică angajare patriotică, revoluțio- 1 nară, a oamenilor muncii din întrea- f ga tară pentru înfăptuirea integrală - a sarcinilor de plan pe opt luni, pină la apropiata sărbătoare națională a poporului român de la 23 August, și pe întregul an. pînă la Congresul al XlV-lea al partidului, vizita a prilejuit examinarea, la fața locului. a modului in care au fost organizate si se desfășoară stringerea si depozitarea recoltelor, pregătirea în cele mai bune condiții a insămin- tărilor de toamnă. în vederea realizării producțiilor stabilite, la toate culturile, corespunzător prevederilor din plan. Au fost analizate, de asemenea. in spiritul orientărilor si indicațiilor date de secretarul general al partidului la recenta Plenară lărgită a Consiliului National al Agriculturii. Industriei Alimentare. Silviculturii si Gospodăririi Apelor, măsurile întreprinse în vederea îndeplinirii programelor prioritare din această ramură de bază a economiei naționale, ridicării permanente a întregii activități din agricultură Ia cote superioare de eficientă si calitate. astfel incit să se asigure realizarea cu succes a obiectivelor noii revoluții agrare, a prevederilor din proiectul Programului-Directivă pen-

\

parti-con- șan- rîului evi-
tru Congresul al XlV-lea al dului.Reintîlnirea cu brigadierii, structorii si specialiștii de pe tierul amenajării complexe a Argeș a pus din nou în dență preocuparea secretarului genera? al partidului pentru realizarea în cele mai bune condiții a acestei lucrări de mari proporții, impresionantă ctitorie a epocii în care trăim.Pretutindeni, pe parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost intîmpinat de oamenii muncii cu manifestări entuziaste, cu cele mai alese sentimente de dragoste și respect pentru grija permanentă a secretarului general al partidului față de dezvoltarea fiecărui județ, a întregii țări.A fost folosit și acest prilej pentru reafirmarea. în deplină unitate de gînd și faptă cu întregul popor, a adeziunii față de Hotărirea Plenarei Comitetului Central privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, Ia Congresul al XlV-lea. în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, cu convingerea că prezența sa in fruntea partidului și a națiunii noastre reprezintă garanția edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării ferme a României spre comu

nism. ridicării necontenite a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.în cursul dimineții, elicopterul prezidențial a survolat întinse terenuri agricole aparținînd unităților de stat și cooperatiste din seotorul agricol Ilfov și din județele Giurgiu și Teleorman. în această perioadă, gospodarii satelor din, sudul țării lucrează în ritm susținut pentru recoltatul florii-soarelui, al legumelor și fructelor, pentru pregătirea corespunzătoare a .campaniei agricole de toamnă.Atrag atenția, mai ales, lanurile nesfirșite de porumb, verdele crud al noilor culturi insămințate în urma stringerii griului și orzului, Întinsele terenuri cu sfeclă de zahăr, amenajările pentru legume. Luciul apei din lungimea canalelor de ăducțiune arată că și aici, în această parte a cimpiei. vaste sisteme de irigații au fost create in ultimii ani pentru a-și aduce contribuția la creșterea dărniciei pămîntului.In prima parte a vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit cu membrii COOPERATIVEI A- 
GRICOLE DE PRODUCȚIE 
PURANI, județul Teleorman, unitate vestită în întreaga țară pentru hărnicia oamenilor, pentru dragostea și priceperea lor de a lucra pămintul, pentru rezultatele obținute în anii care au trecut de la cooperativizarea agriculturii. Prin- tr-o scrisoare ce i-au adresat-o, locuitorii acestei mari comune din

Cîmpia Burnazului l-au invitat pe secretarul general al partidului să vină din nou in mijlocul lor pentru a-i raporta despre recoltele obținute și a-i prezenta frumoasele culturi de porumb și sfeclă de zahăr.In întîmpinarea conducătorului partidului și statului au venit pri- mul-secretar al Comitetului județean de partid Teleorman. Ion Deaconu. membri ai biroului județean de partid, ai consiliului de , conducere al cooperativei, specialiști. Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost adresate, in numele locuitorilor județului, cele mai calde urări de bun sosit în mijlocul celor ce pregătesc, prin munca lor devotată și prin rodnicia cimpiei de miazăzi, piinea lor și piinea tării. Secretarul general al partidului a fost invitat să guste dintr-o pîine albă, rumenă, făcută din griul acestei veri, simbol al unui an agricol bogat, al hărniciei oamenilor, al sentimentelor de bucurie cu care tineri și vîrstnici îi ies pretutindeni în intimpinare. Pionieri, șoimi ai patriei, tineri s-au apropiat de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru a-i înmina buchete de flori, însoțite de emoționante cuvinte de aleasă prețuire și respect.în acest cadru, secretarul general al partidului a fost informat in legătură cu stadiul lucrărilor agricole în județul Teleorman, și îndeosebi cu situația culturilor de porumb și sfeclă de zahăr.
(Continuare în pag. a III-a)

Nedezmințindu-șî valoroasa experiență profesională acumulată în cei peste 50 de ani de activitate, puternicul detașament muncitoresc de la întreprinderea de Confecții RîmnicU Sărat a reușit, în 1988. să urce o nouă treaptă pe podiumul marii competiții a muncii și hărniciei, fiind distins cu „Ordinul Muncii"

partidului comunist - legitate a procesului
revoluționar de edificare socialistăiProcesul revoluționar, complex și dinamic, de construire a socialismului și de înaintare spre comunism.. așa cum demonstrează experiența Românței, necesită în mod obiectiv conducerea de către partidul comunist ,a întregii vieți no- llitice și social- ieconomice. Creș- jterea rolului con- îducător al parti- ■dului cdmunist in 1etapa actuală de Ședificare a socialismului reprezintă caracter obligatoriu te țările care au optat pentru o astfel de cale de dezvoltare politică, economică și SoCial-culturală. Această legitate fundamentală derivă în mod obiectiv din însuși caracterul partidului Comunist — partid al clasei muncitoare, al întregului 

o legitate, cu pentru toa-

clasa a Il-a pentru rezultatele obținute. Distincția primită a mobilizat și mai mult energia creatoare a colectivului. în perioada care a trecut din acest an s-au înregistrat depășiri substanțiale la toți indicatorii, colectivul fiind hotărît să-și îndeplinească sarcinile de plan pe 9 luni pină la 19 august. Căile da trans- 

popor, exponent fidel al intereselor și aspirațiilor întregii națiuni. După cum se știe, de-a lungul istoriei, partidele s-au dezvoltat în condițiile împărțirii societății în clase antagoniste, în exploatatori și asupriți. O 

dată cu desființarea claselor exploatatoare, in procesul edificării noii orinduiri se realizează. în mod legic, unitatea politico-organizatorică a clasei muncitoare intr-un partid unic revoluționar, singurul capabil să conducă procesul de înaintare pe calea socialismului. Iar pe măsura înfăptuirii acestor obiective revolu- 

punere în practică a acestui obiectiv vizează, in principal, gindirea tehnică, inteligența șl competența profesională, dar și forța de mobilizare a întregului colectiv, capacitatea acestuia de a valorifica superior resursele, materiale și umane.

ționare, a omogenizării sociale, a unității moral-politice a tuturor plaselor și categoriilor sociale, rolul conducător al partidului se accentuează, fiind forța politică cea mai -- conștientă, cea mai înaintată, inar-IzZSaa științifică despre
IH1 estil luK?xsi viatăpabila sa unea-s- 'OHZsuIull că sâ orBanize- ze toate energiile JîPgM - *na ț lunii. IWMWMillIli Dacă astăzi Partidul Comunist Român întruchipează mai mult decit oricind gindurile, aspirațiile și idealurile poporului, constituind adevăratul centru vital al națiunii, aceasta se datorează, în primul rînd, faptului că de-a lungul deceniilor de necurmată luptă revoluționară, dar mai ales în perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres, el a știut să făurească și să consolideze, ca bunul cel mai de preț, legătura strînsă cu poporul din rîndurile căruia s-a plămădit, să-și asume noile comandamente ale istoriei, ale edificării celei mai drepte și mai umane orinduiri din istorie.Pornind de Ia realitățile concrete ale țării noastre, regîndind și reela- borind în funcție de aceste condiții, de realități, o serie de teze, rezolvind în mod științific, original problemele ridicate de viață, de continua dezvoltare a noii orinduiri, partidul nostru a pus în valoare uriașul potențial de progres al socialismului. Aceasta demonstrează, cu puterea de necontestat a faptelor, că — așa cum subliniază secretarul general al partidului — „nu există și nu poate exista, perfecționarea și dezvoltarea socialismului fără un partid unic al clasei muncitoare, cu o concepție revoluționară despre lume și viață, care să acționeze cu fermitate pentru unirea Întregului popor in apărarea cuceririlor socialismului, pentru dezvoltarea socialismului, ridicarea bunăstării popoarelor, întărirea independenței și suveranității, pentru pace și colaborare intre toate națiunile lumii".La fundamentarea concepției referitoare la creșterea rolului conducător al Partidului Comunist Român în etapa actuală, o contribuție de inestimabilă valoare teoretică și practică a adus și aduce secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. strălucit militant comunist și patriot înflăcărat, ilustru
(Continuare în pag. a V-a)
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ADUNĂRI GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

Măsuri concrete pentru valorificarea 
___ eficientă a metalului

Randanffinte superioare prin modernizarea proMei

Principala caracteristică a adunării generale a oamenilor muncii de la întreprinderea de Țevi din Zalău a constituit-o preocuparea tuturor celor care au luat cuvintul de a găsi soluții concrete problemelor producției. De altfel. în general, colectivul acestei importante unități economice acționează cu răspundere și competență pentru realizarea indicatorilor de plan, dovadă în acest sens fiind faptul că, în ultimii trei ani, întreprinderea s-a situat pe locuri fruntașe în întrecerea socialistă pe ramură.O activitate bună s-a desfășurat și în perioada trecută din acest an. Bunăoară. toate contractele la export au fost realizate, o bună parte dintre ele fiind onorate in avans, ceea ce a făcut ca volumul producției exportate să fie mai mare cu 155,5 milioane lei comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Alte realizări notabile din această perioadă : reparația de gradul II la laminorul continuu a fost efectuată cu forțe proprii cu 6 zile mai devreme decit timpul planificat ; producția-marfă industrială a crescut cu 112 milioane lei prin aplicarea celor 22 jmăsuri scadente din programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției ; au fost omologate și introduse în fabricație o serie de produse tubulare de complexitate ridicată, cum ar fi țevile pentru industria cuprului, țevile pentru schimbătoare de căldură, țevile pentru temperaturi ridicate clasa a treia din otel aliat, iar la cererea expresă a întreprinderii de Comerț Exterior Metalexportimport au fost realizate țevi de calibrul 144 mm, precum ți sirma laminată la cald de diametrele 5 ; 5,5 ; 6,5 și 7,5 mm, produse deosebit de solicitate pe piața externă.Succese care, așa cum au precizat majoritatea vorbitorilor, pot și trebuie consolidate și amplificata în continuare. Or, pentru aceasta, după cum s-a subliniat în dezbatere, este necesară solutionarea unor probleme de fond ce au apărut in procesul de producție in prima parte a acestui an : aprovizionarea ritmică cu materii prime, materiale , și piese de schimb, mai buna folosire a capacităților de producție, creșterea indicilor de utilizare a utilajelor și, ceea ce a constituit „coloana vertebrală" a dezbaterilor, valorificarea superioară a metalului, reducerea drastică a consumurilor, eliminarea oricăror forme și căi de risipă. în intervenția sa, inginerul Nicolae Moșjlă, șeful secției laminor de șîrmă, spunea, printre altele : „In condițiile actualelor exigente nu se mai poate produce oricum, ci numai așa cum trebuie. Adevărul este că încă nu întotdeauna valorificăm cum ar trebui materia primă. Această problemă am analizat-o cu toată răspunderea șl în organizația da partid, și în adunarea oamenilor muncii pe secție ; și vreau aici, în acest cadru,, să spun că de pe acum prind contur unele dintre măsurile adoptate cu acele prilejuri, cum ar fi, spre exemplu, punerea la punct a instalației in flux automat, a cărei funcționare va determina reducerea într-o proporție foarte mare a pierderilor de metal. Experimentăm, de asemenea, o instalație de balotat sirmă ți sperăm ca in cursul
In toate I

UNITĂȚILE AGRICOLE,

Un obiectiv de cea mai mare însemnătate ÎI reprezintă pentru oamenii muncii din agricultură creșterea producției agricole și, pe această bază, asigurarea unei rentabilități superioare în fiecare unitate. înfăptuirea acestei sarcini de maximă importanță, subliniată din nou de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta Plenară a Consiliului Național al Agriculturii, preocupă in cel mai inalt grad lucrătorii din agricultură, cadrele de conducere, specialiștii, organele și organizațiile de partid din județul Bistrita-Năsăud. Din inițiativa comitetului județean de partid s-au discutat pe larg in fiecare unitate agricolă, în fiecare consiliu unic agroindustrial posibilitățile existente pentru creșterea eficientei economice a întregii activități productive. Programele de măsuri stabilite se află in fiecare unitate în curs de aplicare.Pentru a cunoaște aceste preocupări, in cadrul unei dezbateri organizate de redacția ziarului nostru in Consiliul Unic Agroindustrial de Stat și Cooperatist Viișoara, activiști ai comitetului județean de partid, cadre cu munci de răspundere și specialiști de la organele agricole și din unități s-au referit pe larg la direcțiile de acțiune și la măsurile stabilite pentru redresarea economică și financiară a activității tuturor sectoarelor agricole.TN primul rînd, sporirea PUTERNICA A RANDAMENTELOR. Prima întrebare adresată interlocutorilor s-a referit la măsurile întreprinse in acest an pentru realizarea unor producții mari vegetale ți animaliere, pentru redresarea economică a tuturor unităților agricole.Vasile Pintea, secretar al Comitetului Județean Bistrița-Năsăud al P.C.R. : „Pe baza indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. biroul comitetului județean de partid a analizat, împreună cu un colectiv de specialiști, programele de redresare economică a celor 38 de cooperative agricole de producție si 4 asociații economice intercooperatiste. Discu- tindu-se în amănunt problemele din fiecare unitate, s-a ajuns la concluzia că pentru a realiza obiectivele propuse va trebui să obținem în acest an producții mari în toate sectoarele pe baza respectării cu strictețe a tehnologiei culturilor și valorificării superioare a fiecărei suprafețe. în toate unitățile a- gricole din județ s-au amplificat acțiunile de sporire a potențialului productiv al pămintulul. Continuăm lucrările de îmbunătățiri funciare pentru a realiza in acest an eliminarea excesului de umiditate pe 2 313 hectare, combaterea eroziunii solului pe 4 840 hectare, administrarea a 40 500 tona de amendamente 

lunii septembrie să realizăm această operație intru totul corespunzător".„Modul în care ne preocupăm de încadrarea in normele de consum nu ne satisface nici pe noi, sublinia Emil Mureșan, șeful secției laminor continuu de țevi. Din calculele noastre reiese clar că numai printr-o mai bună reglare a utilajelor, prin intervenții operative și competente în situațiile care apar pe fluxul tehnologic, prin creșterea răspunderii 
La întreprinderea de Țevi Zalău

la fiecare loc de muncă, consumul de metal s-ar putea reduce cu cel puțin 5 kg/tona de produs ; dar mai. sint și alte soluții". în context, între participanții la adunare s-a initiat un dialog în cadrul căruia s-a lansat, bunăoară, o idee legată atit de reducerea volumului capetelor îngroșate, cit și de mai buna valorificare a acestora, apreciin- du-se că prin reproiectarea tehnologiei în laminorul reducțor se poate asigura o scădere cu cel puțin o treime a consumului de metal.Tot in cadrul dezbaterilor s-a făcut observația că propaganda economică din uzină nu se situează la nivelul cerințelor. Fiecare muncitor trebuie să știe precis cit poate consuma : energie, metal, piese de schimb etc. Atit președintele consiliului oamenilor muncii, cit și alți factori de răspundere din întreprindere care au luat cuvintul și-au 

Colectivul întreprinderii „înfrățirea" din Oradea se preocupă intens de înnoirea și modernizarea produselor, in fotografie : mașina de frezat cu comandă numerică - utilaj cu performanțe tehnice ridicate

Producții mari, rentabilitate superioară
Preocupări în unități din județul Bistrița-Năsăud pentru creșterea

pe soluri cu reacție acidă și a 363 000 tone îngrășăminte organice".Traian Țifu. președintele Cooperativei Agricole de Producție Vl- ișoara și președinte al biroului de coordonare al consiliului agroindustrial: „în acest an s-au unit două cooperative cu un potential puternic. Bistrița și Viișoara, dar cu rezultate economice diferite. în timp ce Cooperativa Agricolă din Viișoara a încheiat anul trecut activitatea cu pierderi, Cooperativa Agricolă din Bistrița a realizat importante beneficii. Unificarea celor două unități va conduce la unirea experieriței bune a unora de a realiza producții mari și. implicit, beneficii cu hărnicia celorlalți, risipită pînă acum prin cheltuieli mari, neeconomicoa- se. Prin măsurile luate pînă in prezent. putem spune că vom realiza obiectivul propus. Anul acesta, înaintea înființării fiecărei culturi, am discutat în amănunt cu ce cheltuieli să le facem, asigurind în același timp toate condițiile de realizare a planului fiecărei culturi".CONDIȚIILE DEOSEBITE PENTRU DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI — VALORIFICATE DEPLIN ! Emil Mohan, directorul general al direcției agricole: „Județul nostru dispune de condiții naturale deosebite pentru dezvoltarea zootehniei, astfel îneît in toate unitățile sectoarele de creștere a animalelor să devină renta- 

însușit critica adusă în acest sens și s-au angajat șă acționeze imediat prin măsuri adecvate pentru a crea pretutindeni, la toate locurile de muncă, o stare de spirit profund responsabilă în desfășurarea unei activități de producție eficiente, pentru a se închide toate robinetele risipei de materie primă și materiale. O idee care a apărut pe parcursul adunării a fost aceea ca și membrii compartimentului finan
ciar-contabil să iasă în cel puțin două-trei .zile pe săptămînă din birouri, să analizeze in secții, la fața locului situația exactă a consumurilor, să formuleze observații, să vegheze la respectarea normelor de consum și de stoc.Lăcătușul Aurel Pop din secția mecanoenergetic-sculărie aprecia că se pot recondiționa și refolosi mai multe piese de schimb și subansam- ble, că poate crește fiabilitatea multora dintre ele. așa cum s-a procedat și cu rolele de laminare care, prin încărcarea cu sudură, au dat și dau rezultate foarte bune. în acest sens, vorbitorul a spus : „Prin plan, 70 la sută din piesele de schimb trebuie asigurate prin recondiționare și reparații. Dar deși în secția noastră am realizat o proporție de 76 la sută, putem face și mai mult".în ceea ce privește realizarea unor produse cu parametrii calita- 

bile. Dispunem de o suprafață d« 184 000 hectare cțe pășuni și .finețe, în ultimii ghi s^au- executat ample lucrări de ameliorare, de supram- sâmînțare: dei -drenaje și defrișări. De la începutul lunii mai, toate animalele din unități7 și- din gospodăriile populației ' au fost scoase la pășunat. încărcătura de animale pe hectarul de pășune asigură furajarea corespunzătoare ă' tuturor efectivelor. Pentru a mări producțiile zootehnice, s-a.hotărit-ca un mare număr de unități agricole care au vaci cu lapte să practice și hrănirea suplimentară in, perioada mulsului. Acest fapt și-a . dovedit eficiența prin mărirea cantităților de lapte muls. Activitatea bună desfășurată de specialiștii -'-. întreprinderii Județene de Pajiști a făcut ca in multe locuri, înainte de a fi scoase animalele la pășunat, să se poată lua o coasă din care să se producă fin".Teofil Moldovan, directorul Asociației Economice Intercooperatiste de îngrășate a. Taurinelor Sărata; „La noi in unitate s-a pus cu deosebită acuitate problema rentabilității economice. Desigur, nu este lipsit de importanță cu cit producem kilogramul de carne. Așa după cum se știe. în acest sector cele mai mari cheltuieli se fac cu producerea furajelor. Cu sprijinul comitetului județean de partid și al direcției agricole județene .am făcut un schimb de teren, „aducind" lingă unitate toate terenurile aferente bazei furajere. în acest..fel eliminăm o bună parte din cheltuielile cu transportul furajelor. Anul- trecut, bunăoară, am economisit in- jur de 20' milioane lei, sumă ce reprezintă în fiecare an pierderi în balanța economică. Pînă in urmă cu cițiva ani, datorită producțiilor mici de masă-verde pe care le recoltam, eram nevoiți ?ă cumpărăm mari cantități de furaje cu prețuri destul de ridicate. Din 1984 am început cultivarea lucernei pe terenuri bine îngrășate, realizînd în jur de 60 tone masă-verde la hectar".Emil Mohan : „De fapt, pe baza indicațiilor comitetului județean de partid, la toate unitățile cu sector zootehnic, ca și Ia asociațiile economice, am procedat la apropierea te- 

tivi superiori, competitive, în condițiile încadrării normelor de consum aprobate, ale reducerii continue a acestora, s-au făcut referiri concrete și s-au formulat angajamente și de către alți vorbitori : loan Pirvu, șeful secției trăgătorie, Liviu Igna, electrician Ia laminorul continuu, Marcel Sabău, laminator, Ioan Mălăieș, șeful secției ajustaj. S-a insistat in mod deosebit asupra cerințelor respectării cu strictețe a fișei limită de consum, creșterii indicilor de utilizare a metalului, gospodăririi judicioase a materiei prime, materialelor și produselor finite, inclusiv la încărcare-descăr- care, depozitare etc., fiecare dintre participant venind cu propuneri și soluții menite să completeze programul special de măsuri adoptat în acest sens.în general, se poate aprecia că adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de Ia întreprinderea de Țevi Zalău a avut un pronunțat spirit de lucru. Și de această dată s-au demonstrat practic utilitatea și eficiența dezbaterii deschise în cadrul democratic al adunării generale a tuturor problemelor esențiale ale producției, oamenii muncii aducind soluții și idei valoroase și angajindu-se concret să le aplice, să întărească spiritul de muncă și răspundere pentru a întimpina cu noi și valoroase succese sărbătoarea de la 23 August și cel de-al XIV-lea Congres al partidului.
Eugen TEGLAScorespondentul „Scinteli"

renurilor destinate bazei furajere da fermele zootehnice, tocmai în scopul eliminării transportului furajelor de la distante mari, al reducerii consumurilor de motorină, si. implicit, al reducerii cheltuielilor. In programele de redresare vom urmări introducerea in toate unitățile cu sectoare zootehnice a administrării furajului unic, folosind în prepararea lui ureeâ tehnică și melasa, dînd astfel o valoare proteică suplimentară hranei".Traian Țifu: „La Cooperativa Agricolă de Producție Viișoara zootehnia reprezintă 51 la sută din' valoarea producției globale. Avem 2 300 bovine, dintre care 500 vaci cu lapte, 1 200 ovine și 1 000 de porci. Este limpede că dacă sectorul nostru zootehnic ar da pierderi, unitatea ar fi nerentabilă. Anul trecut producția de lapte a fost de 3 800 litri pe cap de vacă și sintem hotăriți să realizăm peste 4 000 litri. Zootehnia a fost rentabilă, dar unitatea noastră nu se poate considera mulțumită cu beneficiul obținut. Așa cum se intîmplă in toate sectoarele de producție, si aici trebuie să ajungem, chiar in acest an, să vorbim de beneficii de milioane de lei".ACTIVITĂȚILE NEAGRICOLE, SURSE IMPORTANTE DE SPORIRE A VENITURILOR. Pentru finanțarea activităților productive curente și plata retribuției personalului muncitor, fără a se apela la credite, programele proprii de redresare economică prevăd printre altele și crearea uițor surse de venituri sigure care să acopere aceste cheltuieli ?Arpad Fogoraș. contabil-șef la Cooperativa Agricolă Viișoara : „Anul trecut, unitatea noastră a realizat un beneficiu mare din activitățile de mică industrie și prestări de servicii. în programul de redresare economică avem prevăzută extinderea activităților neagricole. Vom continua cu confecții din răchită, containere, mături din sorg, cabluri spiralate, șorțuri de protecție, cojo- cărie, patiserie, sucuri de fructe, conserve de legume etc. Am avut dese situații cînd nu ara putut valorifica toate cantitățile de legume și

(Urmare din pag. I)de care dispune. Pentru ® Ilustra acest adevăr am ales un singur exemplu, recent, de perfecționare prin forțe proprii a fluxurilor tehnologice. Sporul de productivitate a muncii obținut astfel constituie una din pîrghiile importante pentru îndeplinirea angajamentului in cinstea zilei de 23 August Despre, ce este vorba ?în urmă cu' trei săpțămini a Intrat in funcțiune o nouă linie tehnologică modulară, cu transport interoperațional combinat. Ideea conceperii și realizării cu forțe proprii a acestei linii tehnologice s-a născut cu numai trei luni in urmă, fiind stimulată de faptul că in una din secții ritmul de creștere a productivității muncii era necorespunzător, jar muncitoarele nu-și puteau realiza integral normele. Pentru soluționarea problemei a fost constituită o echipă cu experiență în domeniul creației tehnice. Compusă din muncitorii specialiști Vasile Dobrotă, frații Gheorghe, Petrică și Ștefan Lențeanu, Petre Ionescu, maistrul Gheorghe Carp, tehnologii Marin Crăciun, Niță Grosu și inginera Vasilica Filiuță, echipa a consultat literatura de specialitate, a discutat cu confecționerii, cu creatorii de modele, a văzut ce au mai făcut alte întreprinderi similare din țară. Apoi, punind cap la cap toate ideile, propunerile și sugestiile, au ajuns la o formulă originală de organizare și modernizare a producției. De aici pină la crearea noii linii tehnologice n-a fost decit un pas, făcut printr-o mobilizare exemplară a tuturor forțelor în atelierul de autoutilare. Sintetic, eficiența acestei linii se materializează in sporirea productivității muncii cu 10—15 la sută, concomitent cu ridicarea calității și îmbunătățirea condițiilor de muncă. „Prin această adevărată premieră pe care am înregistrat-o în industria confecțiilor — ne spune ing. Ion Mușat, directorul întreprinderii — am făcut un prim pas important în introducerea modulelor de organizare specifice rfiarii industrii. Noua linie, compusă din 5 module (debitare (croire) — prelucrare — montare — finisare — ambalare, cu transport interoperațional combinat — cărucioare pe șine, palete șt umerașe suspendate), cu S.D.V.-urile necesare și mobilier ajutător, asigură o înaltă productivitate a muncii și condiții ergonomice de lucru, eliminarea deplasării pentru operații auxiliare a muncitoarelor care lucrează aici, fiecare din cele 480 de Stelian CHIPER corespondentul „Scinteli*
Activitate intensă pentru efectuarea 

exemplară a tuturor lucrărilor agricole
SECTORUL AGRICOL ILFOV 

Ritm susținut la 

recoltarea f lorii-soareluiIntens mobilizați de Hotărîrea- Chemare adoptată de participanții la recenta Plenară lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, oamenii muncii de pe ogoarele sectorului agricol Ilfov acționează cu dăruire și spirit revoluționar la executarea celei mai importante lucrări de sezon : recoltarea florii-soarelui. Practic, lucrătorii ogoarelor ilfo- vene au recoltat pină în pre-

eficienței economicefructe. Prin semiindustrializare și conservarea unor cantități de legume și fructe am realizat importante venituri suplimentare. Ne-am gindit să Înființăm, prin cooperare- cu toate unitățile din consiliu, linii de sucuri răcoritoare, pastă de tomate, de conserve și semiconserve, de compoturi".Gheorghe Grosan, director economic al direcției agricole județene : „Pentru urmărirea judicioasă a cheltuielilor, in programele de-redresare economică a fiecărei unități agricole am introdus o serie dă' sarcini obligatorii pentru fiecare lucrător din compartimentul finănciar-oonta- bil.- Tinerea corectă și la zi a evidențelor tehnico-operative și contabile și analiza lunară a costurilor de producție pe elemente de cheltuieli, urmărirea incadrării în baremuri, identificarea depășirilor și recuperarea acestora în conformitate cu dispozițiile legale; verificarea lunară a soldurilor contabile și regularizarea acestora cînd se .'.constată anomalii și operațiuni nereale. Urmărirea cu perseverență, a modului cum se cheltuiește fiecare- leu va evita operațiunile financiare, neeficiente. Anul acesta, prin realizarea integrală a indicatorilor de plan și încasarea primelor de producție stabilite, veniturile bănești ale unităților cooperatiste vor fi depășite cu peste 24 milioane lei". .Din discuțiile purtate a rezultat că măsurile și acțiunile întreprinse în unitățile agricole din județul Bistrița-Năsăud pentru asigurarea creșterii de ansamblu a eficienței economice a activității din agricultură cuprind o arie largă . de preocupări. Este demn de remarcat faptul că multe din măsurile cuprinse în programe prezintă un interes real, că rezultatele obținute pină acum dovedesc eficacitatea acestora. Ele vin să facă, totodată, dovada . hotăririi lucrătorilor de aici de a rid-ica activitatea acestui sector la nivelurile prevăzute în proiectul Programului- Directivă si în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al P.C.ft
Petre CRISTEA 
Gheorghe CRIȘAN corespondentul „Scinteli * 

minute ale unui schimb fiind folosite din plin. De altfel, indicele de utilizare a fondului de timp disponibil a ajuns, după prima decadă a lunii august, la 95 la sută. Avind în vedere experiența acumulată, vom trece începind din luna septembrie la reorganizarea și modernizarea altor sectoare de producție".Accentul deosebit pus pe promovarea progresului tehnic și implementarea rapidă a tot ce este avansat in domeniu, coroborate cu diversificarea continuă a producției, cu prospectarea temeinică a pieței externe, cu preocuparea constantă pentru calitate, competitivitate și înalt nivel tehnic la toate categoriile de confecții, constituie elementele de bază care au propulsat in ultimii ani această unitate pe o poziție fruntașă in întrecerea socialistă pe țară. în același timp, marca întreprinderii de Confecții Rîm- nicu Sărat este din ce in ce mal bine apreciată și mai mult solicitată pe piețele externe.
★Aceeași stare de spirit, aceeași exemplară mobilizare in muncă am regăsit-o și in rindurile colectivului Filaturii de Lină Pieptănată Buzău, decis să intimpine marile evenimente politice ale anului cu noi și însemnate succese. „Sarcinile pe șapte luni le-am îndeplinit cu 10 zile mai devreme — ne precizează inginera Dumitra Solomon, secretar al comitetului de partid —, obținînd astfel importante depășiri la toți indicatorii, cantitativi și calitativi, ai planului. Experiența acumulată șl mobilizarea întregului colectiv ne Îndreptățesc să afirmăm că. in întimpinarea marii noastre sărbători naționale, vom putea raporta îndeplinirea planului pe opt luni pină la 21 august. Avansul de timp ciștigat ne va permite să obținem, pînă la sfîrșitul lunii, o pro- ducție-marfă suplimentară in valoare de peste 11 milioane lei și să livrăm peste plan întreprinderilor de tricotaje 18 tone de fire pieptănate".Edificator pentru temeinica organizare a muncii este și faptul că, în. ultimele 12 luni, indicele de utilizare a fondului de timp disponibil a sporit de la 94 la sută la 97 Ia sută, iar la utilajul conducător — Am evidențiat doar cîteva din preocupările acestor două colective din județul Buzău, ce demonstrează mobilizarea plenară a oamenilor muncii pentru a da viață însuflețitoarelor chemări-angajament de a realiza planul pe 8 luni pînă la 23 August și cel anual in 'cinstea Congresului al XIV-lea al partidului.

zent 34 la sută din întreaga suprafață cultivată de 8136 de hectare. realizînd producții peste evaluări. Cu toate că recoltarea florii- soarelui s-a inceput doar cu trei zile în urmă, iată că ritmul de lucru este bun în majoritatea unităților, exis- tind garanția că in trei-patru zile această cultură va fi în totalitate recoltată, iar producția transportată in bazele de recepție. Și irică o mențiune. Discuțiile purtate în timpul documentării efectuate in mai multe cooperative agricole cu specialiști și cooperatori au evidențiat preocupările a- cestora de a obține și la această cultură recolte mari, evitindu-se pierderile de orice fel. Și un exemplu în acest sens există. întreprinderea Agricolă de Stat Mogoșoaia a încheiat recoltarea florii-soarelui de pe cele 320 de hectare, obținind o producție medie de 5 510 kg la hectar. Un exemplu pe care toate unitățile ilfovene sint hotărite să-l urmeze.„Așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru efectuate în sectorul agricol Ilfov, sintem mobilizați cu toții pentru a obține și la floarea- soarelui producții mari de 5 000 de kilograme la hectar — ne spune tovarășul Mihail Boțoagă. prim- secretar al Comitetului de Partid al sectorului agricol Ilfov. în acest scop, am pregătit temeinic cele 170 de combine cu echipamente pentru recoltarea florii-soarelui. Se lucrează din plin in toate solele. Acolo unde culturile nu s-au copt uniform, lucrăm in două faze : mecanic și manual. Atenția noastră este îndreptată, în primul rind, în menținerea unui ritm rapid de lucru. Dar nu neglijăm calitatea lucrărilor. Pentru a evita pierderile, specialiștii verifică zilnic etanșeitatea mașinilor, iar cadrele de conducere au stabilit echipe de cooperatori care merg în urma combinelor și a- dună capitulelo care mai cad".într-un raid efectuat în patru unități agricole am urmărit modul in care sint respectate măsurile stabilite de comandamentul înființat la nivelul sectorului, grija care se a- cordă recoltării florii-soarelui într-un timp cit mai scurt și fără pierderi. Traseul a cuprins cooperativele agricole Jilava, Popești- Leordeni, Petrăchioaia și întreprinderea Agricolă de Stat Afumați. Concluzia raidului : peste tot normele tehnice sint riguros respectate, activitatea in cimp desfășurîn- du-se la cote inalte de exigență. Cel mai grăitor exemplu îl„constituie activitatea ce se desfășoară pe solele Cooperativei Agricole de Froduc- ție Jilava. „Acționăm în două formații de 10 combine — ne spune președintele Vasile Voicu. Avem toate condițiile să obținem recolte mari, peste nivelul evaluărilor. Cultura a fost întreținută corespunzător. și cel mai important lucru este că s-au respectat densitățile stabilite. Acum ne-am mobilizat toate forțele pentru recoltarea grabnică și fără pierderi și a transporta operativ producția in baza de recepție. Estimăm ca în două-trei zile să terminăm recoltarea florii-soarelui". Și în celelalte unități prin care am trecut am constatat o temeinică organizare a muncii, o grijă deosebită pentru 

mașina de filat cu inele — creșterea este de șase procente. Ca armare, in perioada care a trecut din acest an, pla-nul la export a fost îndeplinit in avans lună de lună, sarcinile asumate pe opt luni la acest important indicator fiind onorate integral pină la 15 august. Care sint resorturile care au favorizat această evoluție ? Cum se acționează, concret, pentru îndeplinirea angajamentului asumat in cinstea zilei de 23 August ?O măsură organizatorică ce și-a demonstrat pe deplin eficiență este aceea a asigurării asistenței' tehnice corespunzătoare și a pieselor de schimb necesare pentru toate schimburile de lucru, ceea ce explică in mare măsură utilizarea mai bună a utilajelor și a timpului de muncă. De asemenea, pentru valorificarea superioară a materiilor prime și, totodată, pentru asigurarea bazei materiale necesare desfășurării ritmice a producției, în acest an a fost pusă în funcțiune o nouă linie tehnologică specială pentru utilizarea in fabricație a unor materiale recuperabile. Pe această cale, numai în cele citeva luni de funcționare din acest an au fost reintroduse in circuitul productiv peste 63 tone de materiale.Trebuie subliniat în mod deosebit că îndeplinirea și depășirea sarcinilor cantitative nu s-a realizat in detrimentul calității produselor. Dimpotrivă chiar, fapt ilustrat, sintetic, de ponderea covirșitoare a produselor de calitatea I și „extra" — 97 la sută din totalul producției- marfă —, de absența oricăror refuzuri de calitate. Este acesta rezultatul preocupărilor sistematice pentru ca fiecare muncitor să cunoască exact atribuțiile care li revin, al măsurilor luate pentru ca echipele de asistență tehnică să asigure funcționarea ireproșabilă a mașinilor. astfel incit să se realizeze, concomitent. cantitate și calitate. Este de menționat, totodată, că metoda modernă de asigurare a calității prin costuri, cunoscută sub denumirea de „gestiunea calității", capătă extindere, atit in privința gradului de cuprindere a grupelor de produse, pe destinații, cit și a analizei semnificației informațiilor furnizate pină la nivelul echipelor de oameni ai muncii.

calitatea lucrărilor, mecanizatori) șl cooperatorii acționînd cu abnegație și dăruire pentru onorarea angajamentului asumat — încheierea in două-trei zile a recoltării florii-soarelui de pe întreaga suprafață cultivată. O garanție a faptului câ a- cest angajament va fi respectat o constituie ritmul inalt de lucru în care se acționează in prezent la recoltarea . acestei culturi in toate unitățile agricole ale sectorului agricol Ilfov.
Gheorghe IONIȚA

IALOMIȚA

Pregătiri temeinice 

pentru însămînțărîîn județul Ialomița se fac pregătiri intense pentru însămințarea culturilor de toamnă pe cele 115 000 hectare, din care 74 000 hectare cu grîu, 24 000 hectare cu orz și 2 500 hectare cu orzoaică. Pentru realizarea unor producții cit mai mari, așa cum a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, se urmărește aplicarea și generalizarea experienței unităților agricole fruntașe Care au obținut peste 8 500 kg orz la hectar și între 9 000—10 000 kg griu la hectar. De altfel. în acest an, județul Ialomița a realizat producții medii de-7 502 kg orz la hectar și 8140 kg griu la hectar.Pină In prezent, din suprafața prevăzută a fi cultivată cu cereala pâioase au fost arate 65 000 hectare, după orz, griu, plante leguminoase și in. O dată cu această lucrare s-a efectuat și fertilizarea cu îngrășăminte naturale și minerale, conform cartării agrochimice. Întrucît în acest an. conform rotației culturilor, 20 000 hectare de griu urmează după floarea-soarelui, 8 000 hectare— după porumb, iar 7 000 hectare— după soia, comandamentul județean pentru agricultură a stabilit ca în fiecare unitate aceste culturi să fie recoltate cu prioritate, pentru a se asigura front de lucru tractoarelor repartizate la arat. în majoritatea unităților s-a asigurat și sămînța necesară din soiurile cele mai productive, cu excepția supereliteț, care va fi livrată de stațiunile de cercetări din alte județe.In Consiliul Agroindustrial Țăn- dărei, care în 1989 a realizat producții medii de 8 027 kg orz la hectar, pe 810 hectare, și 9 454 kg grîu la hectar pe 3 900 hectare, din cele 5 300 hectare prevăzute cu cereale de toamnă, au fost arate șl fertilizate peste 2 300 hectare. în tc.ate unitățile experiența Cooperativei Agricole de Producție Țăndărei Ia orz, care a obținut 8 900 kg Ia hectar, șl Cooperativei Agricole de Producție Gheorghe Lazăr. care a realizat la griu 9 011 kg la hectar, a fost extinsă și însușită atit de specialiști, cit șl de mecanizatori. Pentru grăbirea recoltării sfeclei de zahăr și florii-soarelui au fost deja stabilite formațiile de combine și mecanizatorii care vor acționa la eliberarea terenului șl executarea arăturilor.
Mihai VISOIU
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a efectuat o vizită de lucru în unități agricole din județele Teleorman și Giurgiu 

și pe șantierul de amenajare complexă a rîului Argeș
(Urmare din pag. I)Vizitarea, unei mari sole de porumb apartinînd Cooperativei Agricole din Purani a permis examinarea unor probleme legate de această cultură in consiliul agroindustrial de stat și cooperatist cu același nume și în întregul județ. La Purani starea de vegetație a porumbului este bună, evaluarea fiind făcută la peste 35 tone la hectar.Secretarul general al- partidului a apreciat starea de vegetație, subliniind că sint posibilități pentru, obținerea unor recolte mari. In vederea creșterii producției. de porumb -la hectar,s-a cerut ca, incepind chiar de anul următor, să fie adop- !■' tate tehnologii noi prin care să se >■ asigure o densitate superioară a t plantelor, o distribuire mai' bună a îi apei prin irigații, precum și o între- -ținere lesnicioasă. în acest scop, s-a i indicat ca încă de pe acum să se ș? organizeze în cadrul C.A.P.: Purani, r ca si în alte unități cooperatiste, lo- turi experimentale, unde să fie aplicate tehnologiile noi, pentru ca in anul viitor să existe deja experiența necesară extinderii. lor pe suprafețe cit mai mari. .Tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția asupra necesității de a se crea și extinde hibrizi de porumb care să producă doi știuleți pe fiecare plantă, experiența dovedind că aceasta oferă condiții pentru producții ridicate. în legătură j- cu sistemul de irigație folosit, ' secretarul general al partidului a cerut ministrului agriculturii, Gheorghe David, să fie luate măsuri pentru eliminarea instalațiilor costisitoare, a metodelor care nu conduc la o utilizare rentabilă ai apelor pentru irigații. Apa a devenit din ce în ce mai scumpă, a atras atenția tovarășul Nicolae Ceaușescu, și trebuie să facem- in așa fel ca s-o folosim cit mai bine. Trebuie extins sistemul de irigație prin brazdă ■ și „picătură cu picătură".Secretarul general al partidului a discutat cu cadrele de conducere și specialiștii prezenți o serie de pro- . bleme privind cultivarea sfeclei de fc zahăr. S-a raportat că în întregul E județ suprafața ocupată cu această Si cultură este de peste 10 000 de hec- E tare atît în sistemul irigat, cît și pe ț‘ terenul neirigat. Condițiile de sol si î climă, densitatea folosită, efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere au creat premise pentru producții ridicate. Din lanul de sfeclă de zahăr aflat in apropiere au fost adunate cîteva eșantioane. Cintarul indică o medie de peste un kilogram pentru fiecare bucată. Calculele care se fâc arată că, la densitatea existentă, producția va fi de peste 110 tone la hectar.Referitor la industrializarea sfeclei de zahăr s-a cerut specialiștilor, organelor județene de resort să ia măsurile ce se impun pentru a reduce durata de prelucrare prin adoptarea unei tehnologii noi, astfel ca timpul dintre recoltare și producerea zahărului să fie cit mai scurt.Aveți rezultate bune șl eu vă felicit pentru aceasta, a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresindu-se președintelui C.A.P. Purani. Marin Nedea. în discuția care a avut loc, a fost subliniată cerința de a se acționa, împreună cu institutul de la Fun- dulea, pentru folosirea unor soiuri de mai mare productivitate la toate culturile.în același timp, s-a indicat ca specialiștii din domeniul mecanizării agriculturii să urgenteze realizarea mașinilor agricole cerute de noile tehnologii folosite la cultura porumbului.Exprimind satisfacția de a fi dat curs invitației cooperatorilor din Purani. tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a felicitat pentru rezultatele obținute, pentru culturile prezentate și

a arătat că sint toate condițiile ca să se obțină producții la hectar de peste 30 de tone de porumb și 100 de tone de sfeclă de zahăr. Să facem in așa fel incit Puranii să devină prin producțiile realizate un. model, a spus secretarul general al partidului. în 1991, dacă veți munci bine, trebuie să ajungeți la o recoltă de 50 tone porumb la hectar, a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu.Locuitorii comunei au primit cu deosebită însuflețire îndemnul secretarului general al partidului, au aplaudat cu putere, au aclamat într-un glas „Ceaușescu reales la al XIV-lea Congres". Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut prietenește cu sătenii, s-a interesat de mersul treburilor in cimp, i-a întrebat dacă au primit cantitățile de cereale care li se cuveneau. Bucuroși de rezultatele muncii lor din acest an, lucrătorii ogoarelor au ținut să mulțumească tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru măsurile luate ca țăranii cooperatori să primească pentru fiecare membru de familie, inclusiv pentru pensionari, o cantitate sporită de produse, fapt care constituie aici, ca pretutindeni în tară, un puternic stimulent pentru munca de viitor.Cei prezenți au mulțumit din tot sufletul pentru vizită, pentru aprecierile și îndemnurile adresate, an- gajîndu-se să îndeplinească întocmai sarcinile stabilite.în continuare, au fost analizate, rezultatele obținute în acest an de 
COOPERATIVA AGRICOLĂ
DE PRODUCȚIE PUTINEIU,județul Giurgiu.La sosire,Nicolae Ceaușescucu deosebit secretar alGiurgiu respect, de Comitetuluial P.C.R., Ion

tovarășula fost salutat, primul- județean Popescu,care, în numele tuturor locuitorilorjudețului, i-a adresat un călduros bun venit. Țăranii cooperatori, mecanizatorii și specialiștii, ceilalți oameni ai muncii din comuna Putine- 

iu au întîmpinat cu sentimente de deosebită stitaă și profundă prețuire pe secretarul general al partidului.în timpul vizitei, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost infăți- șate, de președintele cooperativei agricole, Gheorghe Breazu. producțiile mari obținute la griu — 9 500 kg la hectar, orz — 9 576 kg la hectar. floarea-soarelui — 5100 kg la hectar, fasole — 5 514 kg la hectar, mazăre — 4 200 kg la hectar. S-a subliniat faptul că recolte bune și foarte bune se anunță și la celelalte culturi — la porumb, sfeclă de zahăr, soia.Starea lanului de porumb arată că, in acest an, cooperatorii din Putineiu vor obține o producție de peste 30 de tone de porumb știuleți la hectar. Secretarul general al partidului a subliniat că și aici trebuie să se treacă, incepind de anul viitor, la aplicarea unei noi tehnologii a culturii de porumb, asigurin- du-se semănatul in cite două rin- duri dese de plante și irigarea prin brazdă, fapt ce poate conduce la realizarea unor recolte mari, de feste 35 tone de știuleți la hectar, n același timp, s-a relevat că împreună cu specialiștii din cercetare trebuie să fie selecționată pentru sențănat numai sămința de la plantele cu doi știuleți, în cîțiva ani urmînd să fie generalizată cultivarea porumbului după această metodă. Dacă sint cîte doi știuleți pe plantă, care se pot dezvolta bine, a subliniat secretarul general al partidului, se pot obține chiar 50 de tone de știuleți la hectar. S-a cerut ca, încă din 1990. să se cultive jumătate din suprafața unității cu asemenea porumb.A fost examinată apoi o solă cultivată cu sfeclă de zahăr. Și aici s-a constatat că densitatea plantelor este bună. Măsurătorile efectuate prin cintărirea mai multor bucăți de sfeclă de zahăr confirmă că producția ce se va obține va putea depăși 100 tone la hectar, ceea ce înseamnă că și veniturile țăranilor cooperatori vor fi mai mari.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost înconjurat cu multă căldură de cooperatorii din Putineiu, care au exprimat vii mulțumiri pentru vizită, pentru grija deosebită ce o acordă permanent transformării agriculturii românești intr-o agricultură de inalt randament, ridicării nivelului de trai și a gradului de civilizație al oamenilor muncii de la sate, al întregului popor.Adresindu-se celor prezenți, secretarul general al partidului a spus : „Am constatat cu multă bucurie producțiile bune pe care le veți obține la porumb și la sfeclă de zahăr. După aprecierea noastră, depășiți 30 de mii de kilograme porumb știuleți și 110—120 tone de sfeclă de zahăr la hectar. Ceea ce inseamnă că. la sfeclă, cooperativa agricolă de producție realizează un venit de 50 de mii de lei pe hectar, adică ceea ce ne-ara propus să obținem in cooperativele agricole de producție prin proiectul Programului-Directivă la nivelul anului 2000. Aveți rezultate bune și la celelalte culturi — la griu, la orz. Vă adresez cele mai călduroase felicitări și urarea să obțineți recolte cit mai bogate la toate culturile !“Cuvintele tovarășului Nlcdlae Ceaușescu au fost primite cti multă însuflețire de lucrătorii ogoarelor, care au ovaționat îndelung pentru partid, pentru secretarul său general. Cu bucurie și entuziasm s-a dat glas adeziunii Ia Hotărârea Plenarei C.C. al P.C.R. privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. la cel de-al XIV- lea Congres, in funcția supremă de secretar general al partidului, aceasta constituind chezășia mersului neabătut înainte al României pe drumul socialismului și comunismului.La plecare, cei prezenți au adresat secretarului general al partidului calde mulțumiri pentru vizită și au dat glas angajamentului ferm al lucrătorilor ogoarelor, al tuturor locuitorilor județului de a acționa neobosit pentru îndeplinirea exemnlară a sarcinilor ce le revin în toate domeniile 

de activitate, contribuind astfel la înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare generală a țării.în continuare. tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat. împreună cu factori de răspundere din guvern și de la antreprizele specializate, unele probleme privind DES
FĂȘURAREA LUCRĂRILOR 
DE AMENAJARE COMPLEXĂ 
A RIULUI ARGEȘ.La analiza care a avut Ioc la km 11 al magistralei navigabile Dunăre— București au participat tovarășii Ion Dincă, Vasile Milea, Silviu Curticeanu. precum și Pavel Aron, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, loan FOriș, prim-secretar al Comitetului județean de partid Călărași, specialiști din proiectare și construcții.Ministrul apărării naționale a raportat despre activitatea desfășurată de militari pe acest traseu al canalului ce le-a fost încredințat spre execuție. La cererea secretarului general al partidului, proiecțanții au ,re- analizat soluțiile de realizare a lucrărilor de taluzare a malurilor Argeșului. Ei au prezentat o nouă concepție de lucru, care răspunde cerințelor formulate, privind reducerea consumului de manoperă, de materiale și 'combustibili, a timpului de lucru, asigurind astfel o eficiență sporită. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se acorde, in continuare, cea mai mare atenție adoptării unor soluții și metode de lucru cit mai simple și eficiente, care trebuie aplicate și in celelalte zone ale canalului aflat în construcție.Ministrul apărării naționale a raportat că militarii aflati pe șantierul de amenajare complexă a riului Argeș se angajează să îndeplinească in întregime sarcinile încredințate lor în cinstea Congresului al XIV-lea al partidului.La încheierea vizitei în acest punct de lucru, secretarul general al partidului a discutat cu primul- 

secretar al Comitetului județean de partid Călărași, interesindu-se în legătură cu desfășurarea lucrărilor agricole in această perioadă, cu nivelul producțiilor ce urmează a fi obținute, îndeosebi la porumb și sfeclă de zahăr. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat că și in județul Călărași se lucrează in mod susținut și că sint create condiții pentru realizarea în acest an de recolte bogate.în continuare, secretarul general al partidului s-a oprit pe axa canalului Dunăre—București. în apropierea localității Adunații Copăceni, unde au venit în întimpinare tovarășii Barbu Petrescu, prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Ioan Toma, prim-secretar al Comitetului Central al U.T.C.La sosire, comandantul Șantierului Național al Tineretului. Eugen Spasiu, a raportat despre activitatea desfășurată de tinerii brigadieri, ce continuă aici nobila tradiție a muncii pe marile șantiere ale țării, despre angajamentul acestora de a realiza integral, in cinstea zilei de 23 August, sarcinile ce le revin.Secretarul general al partidului ă fost informat de Otto Breier, directorul Antreprizei Naționale a Tineretului, că in această zonă, unde muncesc brigăzile de tineret din Olt, Sibiu, Dolj. Dîmbovița. Buzău, Cluj și din alte județe, lucrările de amenajare a riului Argeș se află într-un stadiu avansat de exeouție. oreîndu-se condiții ca pină la Congresul al XIV-lea al partidului să fie încheiate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat despre finalizarea lucrărilor de construcție la noul pod rutier de la Adunații Copăceni. Realizat de Antrepriza de Poduri București, din cadrul Centralei Căi Ferate, noul pod ce traversează canalul Dunăre — București are o lungime de 250 metri, cu o deschidere centrală de 57 metri. La realizarea lui. constructorii șt proiecțanții au folosit o soluție tehnică proprie, prin reutilizarea do- dului vechi și adăugarea a trei des

chideri marginale. în acest scop, vechiul pod — podul de peste Argeș de la Adunații Copăceni —, care cintărea peste 4 000 tone, a fost mutat cu circa 20 metri in amonte, ca urmare a lărgirii și adincirii albiei la capătul lacului de pe cursul navigabil. Finalizat in numai șase luni, noul pod urmează a fi integrat curind In traficul rutier, asigurind legătura Capitalei cu orașul Giurgiu.în cursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut factorilor de răspundere și specialiștilor să adopte soluții și măsuri menite să asigure intensificarea ritmului de execuție a lucrărilor de amenajare complexă a Argeșului în această zonă, respectindu-se insă. pe cît posibil, profilul natural al rîului.Mulțumind secretarului general al partidului pentru vizita efectuată, constructorii, specialiștii, toți cei prezenți s-au angajat să facă totul pentru înfăptuirea exemplară a indicațiilor și sarcinilor primite cu acest prilej, pentru finalizarea căii navigabile Dunăre — București.întâlnirea secretarului general al partidului. . .cu. lucrătorii ogoarelor dih Unitățile. vizitate, cu oameriiî muticii .de pe’ șantierul monumental lei lucruri de amenajare a riului Argeș reprezintă un moment de referință in activitatea lor. în numele colectivelor pe care le reprezintă, primii-secretari al comitetelor județene de partid, cadre de conducere din ministere și unități au a- dresat secretarului general al partidului vii mulțumiri pentru vizită, pentru orientările și indicațiile primite, asigUrindu-1 că nu-și vor cruța forțele pentru a le înfăptui întocmai. A fost, in același timp, exprimat angajamentul tuturor de a asigura creșterea producțiilor agricole, indeplinirea cu succes a obiectivelor noii revoluții agrare, realizarea integrală a angajamentelor asumate în cinstea marilor evenimente politice din acest an, adu- cînd astfel o contribuție tot mai mare la dezvoltarea socialistă a patriei.
--------- IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU----------

Colective de
obținerea

oameni ai muncii din economie raportează 
unor succese de seamă în îndeplinirea

și depășirea planului
în telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, noi colective din unități economice raportează îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe perioada parcursă din acest an și din actualul cincinal. Oamenii muncii, întregul nostrj popor răspund astfel prin realizări deosebite chemării secretarului general al partidului de a îndeplini planul pe opt luni pină la 23 August și pe întregul on pină la Congresul al XIV-lea al P.C.R.în telegrama Comitetului Județean Timiș al P.C.R. se raportează că oamenii muncii din acest Județ au îndeplinit, la 15 august, planul Ia producția-marfă industrială pe trei ani și opt luni din actualul cincinal. Sint create astfel premise pentru realizarea unei producții suplimentare in valoare de 2,9 miliarde lei. Rezultatele au fost obținute în condițiile reducerii substanțiale a cheltuielilor totale și a. celor materiale la 1 000 lei producție,. a consumurilor de metal, combustibil și energia electrică.Adresindu-vă. mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, mult , sțimată tovarășă Elena Ceaușescu, omagiul cel mai fierbinte pentru pilduitoarea activitate revoluționară dedicată binelui și fericirii întregului popor — se arată în telegramă — comuniștii, toți oamenii muncii din județ, puternic ! mobilizați de luminoase’e perspective de . dezvoltare a patriei, vă asigură că nu vor precupeți nici un efort și că vor acționa in continuare cu abnegație și dăruire, in spirit revoluționar, pentru a in- tîmpina cu noi și prestigioase succese jubileul actului revoluționar de la 23 August, și al XIV-lea Congres al partidului.Comitetul Județean Cluj al P.C.R. raportează, in telegrama adresată cu acest prilej, că oamenii muncii din județ au îndeplinit, la 16 august, sarcinile de plan la producția in

dustrială pe trei ani și opt luni. Pină la sfirșitul acestei luni se va obține o producție suplimentară . in valoare de 1,6 miliarde lei. Pe a- ceastă bază, se vor livra, peste prevederi. importante cantități de minereuri de fier și substanțe nemetalifere, produse metalurgice și chimice. de mecanică fină și de automatizare, armături industriale, materiale de construcții, mobilier, produse ale industriei ușoare. Succesul s-a înregistrat in condițiile realizării unui grad de înnoire a produselor de 76 la sută, exclusiv prin creșterea productivității muncii, a unor importante economii de materii prime, materiale, energie și combustibil, diminuării costurilor de fabricație și sporirii eficienței si rentabilității întregii activități productive.Vă asigurăm, mult iubite șl stimate tovarășe secretar general — se spune în telegramă , — că, ur- mind strălucitul dumneavoastră exemplu, organizația. de . partid a județului, toți oamenii muncii vor milita cu înaltă responsabilitate, comunistă pentru înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, pentru făurirea luminosului destin al patriei, pentru a întimpina a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă șl Congresul' al XIV-lea al P.C.R. cu, rezultate remarcabile in toate domeniile.

în. telegrama Comitetului Municipal București al P.C.R. se raportează că oamenii muncii din sectorul 5 al Capitalei au îndeplinit, cu 15 zile mai devreme, planul pe opt luni din acest an, creindu-se condiții pentru obținerea, pină la sfirșitul lunii august, a unei producții- marfă suplimentare în valoare de 200. milioane lei. Sporul de producție se va concretiza in cazane energetice de diverse tipuri, echipamente pentru Centrala Nuclearo-Elec- trică de Ia Cernavodă, centrale telefonice, mijloace de automatizare, produse de mecanică fină, utilaje tehnologice pentru industria chimică, autobuze, troleibuze etc. _în același ' timp, se vor înregistra importante reduceri ale cheltuielilor materiale, ale consumurilor de metal, energie și combustibil.Raportindu-vă acest succes — se arată în telegramă —. vă rugăm să primiți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sentimentele noastre de fierbinte și caldă mulțumire pe care le exprimăm fată 'de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al. națiunii noastre socialiste, ctitorul de geniu al noii Românii, minunat exemplu de luptător revoluționar și; patriot înflăcărat, omul de aleasă omenie al cărui crez nu a fos.t și nu. este altul decît prosperitatea continuă a patriei, înscrierea ei în rindul țărilor dezvoltate, sporirea 'permanentă a bunăstării materiile și spirituale a întregului popor.Consiliul Național al Apelor a raportat că a îndeplinit, la 15 august, volumul de investiții planificat pe patru ani ai cincinalului actual, în această perioadă ș-au realizat și pus in funcțiune acumulările ROgo- jești, Dragomirna. Pecineagu. Mi- hoești, Sistemul Hidrotehnic Dridu- 

MOstiștea cu acumulările Frăsinet, Gurbănești, Fundulea, regularizarea brațului Sf. Gheorghe, Amenajarea complexă a riului Dîmbovița în Capitală și altele. Pină la Congresul al XIV-lea al partidului se vor pune in operă alte investiții, a căror valoare se va. ridica la 2 600 milioane lei.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, se spune în telegramă, că nu vom precupeți nici un efort penttu a îndeplini exemplar sarcinile care ne revin din Programul național de amenajare a bazinelor hidrografice și cele pe care ni le-ați încredințat personal, pentru a întimpina cu noi și semnificative succese în muncă ziua de 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului.Oamenii muncii din orașul Rimnl- cu Sărat, județul Buzău, au Îndeplinit, Ia 14 august, planul Ia pro- ducția-marfă industrială pe trei ani și opt luni din actualul cincinal, valoarea producției suplimentare, la sfirșitul lunii august, urmind să fie de peste 150 milioane lei. De asemenea, in această perioadă au fost consemnate realizări deosebite și la ceilalți indicatori de plan, precum și in acțiunile edilitar-gospodărești pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a localității.întreprinderea „Avicola" Focșani, județul Vrancea, a realizat planul la producția-marfă, producția fizică și livrări la fondul de stat pe patru ani ai. cincinalului la 15 august. Pină la sfirșitul anului se va obține o pro- ducție-marfă suplimentară în valoare de 100 milioane lei.Oamenii muncii din cadrul Antreprizei de Construcții Hidroenergetice „Criș-Someș" au raportat îndeplinirea, la 10 august, a planului pe patru ani din acest cincinal, la producția-marfă industrială, 

asigurind un spor de producție de 34,5 milioane lei.Au îndeplinit planul pe trei ani și opt luni din actualul cincinal și oamenii muncii de la întreprinderea de Fier Vlăhița, județul Harghita. Pină la sfirșitul lunii august se va realiza, suplimentar, o producție- marfă industrială in valoare de 26 milioane lei.întreprinderea de Rețele Electrice din Brașov a raportat realizarea planului la producția-marfă industrială pe trei ani și opt luni din a- cest cincinal, ceea ce va permite ca, în cinstea zilei de 23 August, să se înregistreze o producție suplimentară de peste 14 milioane lei.Uzina de Reparații și Confecții Metalice Motru, județul Gorj, a îndeplinit. la 14 august, planul pe trei ani și opt luni, ceea ce creează posibilitatea , Obținerii, pină Ia sfirșitul lunii august, a unei producții suplimentare în valoare de 11,6 milioane lei.Oamenii muncii de la întreprinderea Textilă „Dacia" din București au realizat planul la export pe opt luni din acest an, înregistrînd o producție suplimentară de două milioane lei.întreprinderea Mecanică de Utilaj Chimic din București a îndeplinit planul la export pe opt luni din a- cest an, urmînd să obțină, pînă la sfirșitul lunii, o producție suplimentară destinată partenerilor de peste hotare in valoare de un milion lei.în telegrame se exprimă hotărirea oamenilor muncii din aceste unități de a acționa in continuare, într-un spirit de înaltă responsabilitate, pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce le revin, aducindu-șl astfel contribuția la dezvoltarea multilaterală a patriei noastre socialiste.

Oamenii muncii de pe ogoare raportează încheierea 

recoltării inului de fuior, ovăzului, fasolei 

și realizarea unor producții mari la hectarIn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comitete județene de partid raportează încheierea recoltării unor culturi de vară și realizarea unor recolte mari la hectar, peste prevederile de plan. Producțiile bogate obținute in toate județele la culturile strînse pînă acum pun in evidență grija permanentă a partidului și statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru continua dezvoltare și modernizare a agriculturii noastre socialiste, pentru asigurarea unor condiții tot mai bune de muncă și de viață celor care lucrează în această importantă ramură a economiei naționale. Recoltele mari obținute sint rodul aplicării planurilor și programelor de dezvoltare a tuturor sectoarelor de producție agricolă, creșterii continue a bazei tehnico-materiale, aplicării pe scară largă a rezultatelor cercetării științifice, hărniciei țăranilor cooperatori, mecanizatorilor, specialiștilor, a tuturor oamenilor muncii de la sate.Comitetul județean Sibiu al P.C.R. raportează terminarea recoltării inului de fuior și obținerea unei producții medii de 7 065 kg tulpini și 1 250 kg sămînță la hectar ; comitetele județene Vaslui și Sibiu ale P.C.R. raportează terminarea recoltării ovăzului și obținerea unor producții medii de 5 140 șl, respectiv, 5 065 kg la hectar, iar comitetele județene de partid Sălaj și Vaslui anunță încheierea recoltării fasolei și realizarea unei producții medii de 5 045 și, respectiv, 5 028 kg Ia hectar.In prezent — se arată în telegrame - oamenii muncii din agricultură își concentrează eforturile la eliberdrea suprafețelor de resturile vegetaie, efectuarea arăturilor, strîngerea legumelor și fructelor, recoltarea și depozitarea furajelor, asigurarea tuturor condițiilor necesare bunei desfășurări a lucrărilor din campania agricolă de toamnă.In încheierea telegramelor, lucrătorii ogoarelor își exprimă angajamentul de a acționa cu toată fermitatea, in spirit revoluționar, pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, intimpinind astfel cu fapte deosebite de muncă marile evenimente din viața partidului și a țării - cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al partidului.
LA INUL DE FUIOR

• Județul Sibiu - 7 065 kg tulpini și 1 250 
kg sămînță la hectar

LA OVĂZ

• Județul Vaslui - 5 140 kg la hectar
• Județul Sibiu - 5 065 kg la hectar

LA FASOLE
• Județul Sălaj - 5 045 kg la hectar 
® Județul Vaslui - 5 028 kg ia hsetar
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Eroicele tradiții ale luptei 

antifasciste ș[ antirăzboinice 

a poporului român
Revoluția de eliberare socială $1 națională, antifascistă și antiimpe- rialistă din August 1944 a fost încununarea luptei poporului român împotriva fascismului, a politicii de expansiune și agresiune promovate de statele fasciste, care amenințau independenta națională și integritatea teritorială a României. Această luptă de 2 500 de ani de apărare a libertății pămîntului strămoșesc a mobilizat, de fiecare dată cînd invadatorii sau cuceritorii au încercat să lichideze instituțiile ce confereau identitate politică românilor, toate forțele social-politice ale poporului nostru. Solidaritatea națională în momentele de mare cumpănă ale trecutului românesc a fost răspunsul dat de înaintași sfidărilor istoriei, unitatea dovedindu-se forța capabilă să asigure continuitatea perfectă a organizării noastre politice și, prin ea, ființa însăși a neamului. Aceeași solidaritate națională a fost factorul decisiv al succesului luptei pentru unirea din 1859 și apoi pentru făurirea statului național unitar. Marea Unire din anul 1918 fiind rezultatul angajării integrale a societății românești în îndelungatul efort al reunirii întregului nostru popor in frontierele unui singur stat.Instaurarea regimurilor fasciste !ntr-o serie de state din Europa (Ungaria. Italia, Germania etc.) a creat o gravă amenințare pentru suveranitatea și integritatea celorlalte țări. Promotoare ale politicii de cucerire și aservire, statele fasciste și revizioniste au folosit o gamă variată de mijloace — de la subversiune la agresiune — pentru a-șl atinge obiectivele. Acțiunile lor au creat o stare de tensiune în viața internațională, au declanșat crize de amploare și, in cele din urmă, au dus la declanșarea celui de-al doilea război mondial.Opinia publică românească a urmărit cu îngrijorare acest curs al evenimentelor. Politica fascistă și revizionistă punea în primejdie existenta statului român, astfel cum fusese el făurit prin Marea Unire din anul 1918. Germania nazistă ur- j. mărea, în cadrul politicii de instaurare a hegemoniei sale pe conti- ; nent. includerea țării noastre în- j tr-un „mare spațiu economic", ale \ cărui resurse să fie exploatate în ; beneficiul celui de-al treilea Reich ; j Ungaria horthystă formula revendi- » cări teritoriale față de România și de alte state limitrofe și desfășura o amplă campanie propagandistică împotriva Tratatului de la Trianon (4 iunie 1920), care dăduse, printre altele, și recunoașterea internațională a unirii Transilvaniei cu România. Și alte state revizioniste contestau statu-quo-ul teritorial al Europei, astfel cum el fusese determinat de tratatele de pace din anii 1919—1920, amenințînd frontierele României.Partidul Comunist Român a fost cel dintîi partid politic al țării care a formulat un program amplu, realist și curajos de luptă împotriva fascismului, întemeiat pe principiul solidarității naționale. Meritul său istoric este cu atît mal mare, cu cit el a elaborat acest program într-o perioadă cînd Cominternul dădea încă directive eronate care dezorientau partidele comuniste și divizau forțele antifasciste. înlesnind astfel acțiunile nefaste ale forțelor fasciste. Capacitatea comuniștilor români de a găsi soluțiile politice cele mai adecvate realităților românești și tradițiilor politice ale ponorului nostru se explică prin faptul că Partidul Comunist Român era el însuși produsul organic, obiectiv al dezvoltării societății românești, că, in

întreaga lor activitate, comuniștii români s-au dovedit a fi profund și statornic împlintați în viața societății românești, ale cărei interese, aspirații și tradiții le-au cunoscut și înțeles întru totul, devenind astfel exponenții cei mai energici și mai curajoși ai națiunii în lupta pentru apărarea libertăților democratice, a integrității și suveranității statului român.Un exemplu concludent al capacității Partidului Comunist Român de a elabora formule originale și eficace. în concordanță deplină cu realitățile țării, îl oferă crearea în iunie 1933 a Comitetului Național Antifascist, din conducerea căruia a făcut parte tovarășul Nicolae Ceaușescu. Avînd loc la scurt timp după instaurarea regimului hitlerist în Germania (30 ianuarie 1933), organizarea Comitetului Național Antifascist relevă promptitudinea comuniștilor români în sesizarea primejdiei fascismului, precum și în elaborarea unei politici de luptă antifascistă, întemeiată pe asocierea dintre analiza realistă a spectrului politic al societății românești și valorificarea tradițiilor ei politice, de unitate în lupta pentru independența națională și integritatea teritorială.Se știe că venirea la putere a lui Hitler a fost facilitată și de directivele greșite ale Cominternului care au etichetat pe social-democrați ca principalii adversari ai clasei muncitoare, denumindu-i, cu totul eronat, „social-fasciști", ceea ce a avut drept urmare dezbinarea forțelor de stingă capabile să bareze ascensiunea naziștilor spre putere. Abia în vara anului 1935, al VII-Iea Congres al Cominternului va lansa chemarea la realizarea frontului popular antifascist.Comuniștii români n-au așteptat analizele și concluziile „din exterior" ; ei au găsit drumul corect spre formele unirii tuturor forțelor democratice și antifasciste ale tării, ca mijlocul cel mai eficace de combatere a fascismului, pentru că au supus realitatea românească unei analize intemeiate nu pe criterii și scheme apriorice, rigide, impuse din afară, ci pe investigația autentic științifică, riguroasă în demers, creatoare și novatoare în concluzii și soluții. Ei s-au inspirat din trecutul național, în care au găsit numeroase exemple de unire a tuturor claselor și categoriilor sociale pentru a apăra libertatea și integritatea patriei.Constituit din inițiativa și sub egida Partidului Comunist Român, Comitetul Național Antifascist — din conducerea căruia făcea parte și tovarășul Nicolae Ceaușescu — pornea de la principiul fundamental că lupta împotriva fascismului este o cauză națională. Această poziție se întemeia pe aprecierea principială potrivit căreia, întrucît fascismul punea în primejdie independenta și integritatea teritorială a statului român, adică bunurile cele mai de preț ale națiunii noastre, nici o clasă socială, nici un partid politic, nici un român, ca măsură a adevăratului patriotism, nu puteau rămîne deoparte de lupta împotriva fascismului. nu se puteau sustrage efortului combaterii acestei ideologii ostile libertății și demnității omului și popoarelor,în perioada cit și-a desfășurat activitatea. Comitetul National Antifascist a acumulat o valoroasă experiență, ce își va găsi o fecundă valorificare in pregătirea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944. Comitetul Național Antifascist a chemat la luptă pe toți cei interesați în apărarea de

mocrației, a independenței și integrității României, indiferent de a- partenenta lor socială, confesională sau politică, și a prefigurat astfel orientarea Partidului Comunist Român din anii 1941—1944, cind comuniștii români au militat pentru constituirea unui Front Național Unic al luptei antifasciste, care să unească în rîndurile sale toate partidele, organizațiile și personalitățile politice. hotărît să lupte pentru eliberarea României de sub dominația Germaniei hitleriste, înlăturarea regimului antonescian și alăturarea țării noastre la coaliția antihitle- ristă.în perioada 1934—1939, Partidul Comunist Român a continuat și amplificat orientarea politică din a cărei afirmare se născuse Comitetul National Antifascist. El a acționat ferm și consecvent pentru unirea tuturor forțelor antifasciste, democratice într-un larg front popular, avînd la bază unitatea de acțiune a clasei muncitoare. Frontul Unic Muncitoresc, ca temelie a Frontului Popular Antifascist, a fost linia politică urmată statornic de comuniștii români în toate acțiunile și apelurile către celelalte partide și organizații politice. Acordurile de front popular de la Băcia, București și Țebea, încheiate din inițiativa și sub egida Partidului Comunist Român, în iulie—decembrie 1935. cu Blocul Democratic, Frontul Plugarilor, Frontul Studențesc, Partidul Socialist și Madosz-ul, au constituit expresii ale eforturilor depuse de comuniști pentru a uni forțele social-politice ale țării sub steagul luptei antifasciste, care în chip necesar era și steagul luptei de apărare a independentei naționale. Acordul de la Țebea (8 decembrie 1935) lansa un vibrant apel la unitatea întregului popor și a tuturor organizațiilor politice, tuturor asociațiilor de meseriași, comercianți, funcționari, pensionari și intelectuali, precum și organizațiilor muncitorești politice și sindicale, pentru a alcătui un front al tuturor forțelor democratice, „singura chezășie a luptei pentru libertate și pace". Se poate lesne recunoaște legătura generică dintre experiența luptei antifasciste a comuniștilor români și pregătirea, din inițiativa și sub conducerea Partidului Comunist Român, a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944.Momentul culminant al luptei antifasciste din perioada interbelică în România l-a constituit marea manifestație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939 din Capitală, în pregătirea și desfășurarea căreia o contribuție determinantă au avut-o tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. într-o perioadă cînd, după dezmembrarea Cehoslovaciei de către Reichul nazist și formularea de către Hitler a revendicărilor teritoriale fată de Polonia, se manifesta dezorientarea Marii Britanii și Franței și se puneau bazele pactului Ribbentrop-Molotov, în România, gratie inițiativei curajoase a comuniștilor, poporul nostru își exprima voința de luptă împotriva fascismului, de a apăra independența și integritatea patriei. Marile demonstrații de la 1 Mai 1939 din Capitală și din alte orașe au relevat forța Partidului Comunist Român de a mobiliza și organiza masele, de a elabora o linie politică in acord cu interesele naționale, de a se o- rienta corect într-o situație internațională dintre cele mai dificile. Desfășurarea lor a pus în lumină perfecta continuitate dintre orien

tarea Partidului Comunist Român în desfășurarea luptei antifasciste în anii interbelici și politica sa de Front Național Unic din perioada de pregătire a actului revoluționar de la 23 August 1944.în această privință, este de remarcat, prin conținutul său, Plat- forma-program din 6 septembrie 1941 „Lupta poporului român pentru libertate și independență națională", cel dintîi program sistematic al rezistenței naționale antifasciste, e- laborat de un partid comunist din- tr-o țară ocupată sau controlată de Wehrmacht.în continuarea acțiunilor sale din dnii ’30. Partidul Comunist Român a acționat — după instaurarea dominației Reichului nazist asupra României și împingerea țării noastre în războiul hitlerist — pentru unirea forțelor patriotice, antifasciste, animate de voința de a restabili independența și suveranitatea națională, violate de Germania hitleristă. Punînd drept singur criteriu al colaborării atitudinea față de ocupantul hitlerist și de regimul antonescian. Platforma-program exprima în termeni limpezi raportul dintre o- biectivele luptei antifasciste și telurile finale ale Partidului Comunist Român, adică între sarcinile luptei de eliberare socială și ale luptei de eliberare națională, care se împleteau în revoluția ce avea să se declanșeze la 23 August 1944. în Platforma-program se arăta că în interesul Frontului Unic Național, pentru zdrobirea fascismului cotropitor, pentru cucerirea drepturilor și libertăților democratice și cetățenești, a independenței poporului român, comuniștii renunță la orice lozincă sau acțiune care ar putea să-i despartă de celelalte partide și grupări care sînt pentru dezrobirea națională a poporului român. „însă ei nu renunță la programul lor, la propagarea programului lor și a lozincilor finale", se preciza în același document.Fermitatea și consecventa comuniștilor români în aplicarea acestei orientări politice au făcut posibilă crearea în anii 1943—1944 a Frontului Patriotic Antihitlerist, a coaliției Național-Democțatice și, in iunie 1944, a celei mai ample coaliții de forțe social-politice din istoria poporului român, Blocul National- Democratic, avînd la bază Frontul Unic Muncitoresc, constituit în aprilie 1944. Unanimitatea de voință și acțiune a națiunii române, hotărită să se salveze prin propriile ei forțe din catastrofa ce o amenința, a fost premisa fundamentală a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944.Procesul neîntrerupt al construcției socialiste, îndeosebi perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, epoca celei mai grandioase afirmări a forței de creație a poporului român, au ridicat pe o treaptă superioară valorificarea tezaurului de gîndire și acțiune comunistă și revoluționară. Construit cu poporul și pentru popor, în cadrul celei mai largi democrații mun- citorești-revoluționare, socialismul este rezultatul unirii tuturor forțelor creatoare ale națiunii conduse de partid.Se manifestă, astfel, o perfectă continuitate istorică în desfășurarea luptei poporului român pentru propășirea, libertatea și integritatea patriei, o continuitate ce așază „Epoca Nicolae Ceaușescu" în desfășurarea firească, organică și unitară a multimilenarei noastre istorii.
FI. CONSTANT1NIU

Construcții noi de locuințe în municipiul Cluj-Nopoca

Am revăzut, după multi ani de zile, un județ care s-a afirmat în economia tării drept grînarul ei. L-am regăsit innobilat de o puternică industrie, care, la rindul el, îi amplifică renumele. Este vorba de județul Ialomița, de centrul său politico-administrativ Slobozia, un oraș înfloritor, cu construcții moderne. străzi largi și cu multe spații verzi. Este județul care a chemat la întrecere toate județele țării pentru sporirea recoltelor și am înțeles de ce s-a intensificat aici activitatea po- litico-educativă și cultural- artistică. Există voința reală de afirmare a județului și pe plan spiritual. Citeva date sînt revelatoare. Numai în anul 1988, comitetul județean de cultură și educație socialistă a realizat. în etapa de masă a Festivalului național „Cintarea României", 125 de acțiuni de mare amploare, la care se adaugă aproape 2 500 de manifestări inițiate de instituțiile subordonate și peste 14 100 organizate de așeză- mintele culturale de la orașe și sate, la care au participat aproape 1 800 mii de oameni ai muncii. Printre amplele acțiuni politico-educative, culturale. științifice, artistice se înscriu „Eminesciana". „Luna culturii ialomițe- ne". „Gala premierelor", „Zilele dansului ialomi- țean", „Trofeul tinereții", „Spicele de aur", „Decada brigăzilor științifice și a filmului documentar și științific", „Zilele universității cultural-științifice" ș.a., care au atras un numeros public, fiind apreciate pentru conținutul lor și buna organizare. S-au evidențiat rezultate bune și in activitatea de propagandă științifică și tehnică, de stimulare a creativității în acest domeniu. Sub -glda Festivalului național „Cîntarea României". de exemplu. în activitatea de creație tehnico- științifică de masă au fost preluate spre rezolvare 946 teme și obiective, la care sînt antrenați 9 800 de oameni ai muncii. 165 fiind inovatori și inventatori

care participă la rezolvarea unor probleme majore, ca asimilarea de produse noi și introducerea în fabricație a unor noi tehnologii, la generalizarea experienței înaintate. „Rolul informării tehnico-știmți- fice în dezvoltarea gîn- dirii economice a oamenilor muncii". „Cartea tehnică în sprijinul creșterii productivității muncii și calității producției" sînt denumirile unor manifestări organizate de biblioteca județeană în colaborare cu Editura Tehnică, Editura Ceres, Institutul Național de Informare și Documentare la Complexul C.F.R. Fetești, întreprin

mânești" (ianuarie) și „Salonul de carte" (mai), pătrunse, ambele, de un fierbinte patriotism, la care pot fi adăugate „Luna cărții în întreprinderi și instituții", „Zilele cărții pentrij copii". „Zilele bibliotecii județene". O contribuție importantă o aduce la educația patriotică revoluționară a maselor muzeul județean, care a organizat — în afara unor expuneri, simpozioane, seri muzicale — expoziția permanentă „Județul Ialomița în Epoca Nicolae Ceaușescu", vizionată pînă acum în municipiu de peste 8 000 de oameni ai muncii, precum și expoziții tempora

de filme din alte țări, rea- lizînd peste 20 000 de spectacole în mediul rural si aproape 9 300 spectacole la orașe, cu 3 milioane de spectatori, din care peste 55 la sută înregistrați la filmele românești. Aceste rezultate se datoresc unei complexe activități cultural-educative cu filmul : „Gala premierelor", organizată la Amara, unde actori profesioniști au purtat dialoguri vii cu peste 12 000 de spectatori. „Decada filmului științific" si „Săptămîna filmului documentar ateist-știintific". „Zilele filmului la sate", la care s-au înregistrat peste 165 000 de spectatori.
Cînd pasiunea și răspunderea 
își dau mina, valorile educative 
își găsesc drumul spre oameni
derea de Ferite Urziceni, Combinatul Chimic Slobozia ș.a. De altfel, biblioteca județeană, aflată acum într-un sediu nou. modern, desfășoară o gamă largă de acțiuni menite să ducă la intensificarea propagandei cărții, atragerea populației spre utilizarea curentă a fondului de publicații, a instrumentelor și surselor de informare, la modernizarea metodelor de organizare a colecțiilor, participarea continuă la procesul de pregătire profesională în sectoarele de activitate specifice județului, integrarea deplină și eficientă în manifestările de largă deschidere ale Festivalului național „Cîntarea României". Două prestigioase manifestări culturale cu cartea au îmbogățit, în acest an. viata spirituală a municipiului Slobozia : simpozionul „Mihai Eminescu — permanenta spiritualității ro

re în unități economice, școli, la centrele de cultură și creație „Cintarea României" — „Omagiul țării conducătorului iubit" ; „50 de ani de la marea demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939", „Pagini de istorie contemporană", „Lupta poporului român pentru unitate și independență" ș.a.în centrul Sloboziei se află în construcție sediul unui muzeu unic în tară, de istorie agrară, toți muzeografii depunind mari eforturi pentru completarea patrimoniului muzeal.în anul 1988. întreprinderea cinematografică, situată printre unitățile fruntașe pe țară, înde- plinindu-si menirea de a difuza cultura prin film, a oferit publicului spectator 218 titluri de filme artistice românești. 159 de filme din producția țărilor socialiste si 100 de titluri

S-au Inițiat medalioane cine-literare. cicluri tematice („Aleasă prețuire si înaltă recunoștință ctitorului României socialiste". „Satul românesc pe coordonatele revoluției agrare"), prezentări de filme documentare agrozootehnice si de protecția muncii la lecții. dezbateri. întîlniri cu specialiști, la invățămîntul agrozootehnic de masă, spectacole cu filme artistice si documentare pe platforme industriale (la care au participat peste 250 000 de spectatori).Flacăra vie a mișcării artistice de amatori (în actuala ediție a festivalului au participat 1 024 formații cu peste 19 000 de membri si 195 de cercuri literar- artistîce cu peste 1 680 de membri) este întreținută de o serie de manifestări cultural-artistice importante : concursul interjude- tean pentru solisti de muzică ușoară „Amara ’89".

ediția a XXII-a, concursul interjudetean de muzică populară „Floare de pe Bărăgan", ediția a XV-a, „Gala recitalurilor", ediția a VI-a, Gala umorului „Un bob de veselie", ediția a V-a. la Fetești. „Zilele teatrului", ediția a Il-a, și concursul interjudetean de creație literară „Interferențe lirice", ediția a IX-a. O contribuție importantă la viața spirituală locală o au stagiunile permanente ale unor instituții profesioniste de spectacol sau stagiunea estivală a artiștilor amatori de la Amara. Trebuie remarcat faptul că în județul Ialomița își desfășoară activitatea trei teatre populare si muncitorești și două ansambluri de estradă de amatori la Slobozia și Fetești, reali- zind spectacole de un incontestabil nivel artistic. La etapa republicană a Festivalului național „Cîntarea României", de altfel. au fost promovate din județul Ialomița peste 180 de formații și interpreti individuali.Aceste realizări In viata spirituală a județului sînt rezultatul conlucrării active. de reciprocă emulație a tuturor factorilor educaționali în buna organizare si desfășurare a multiplelor acțiuni politico-educative și cultural-artistice. fiind edificatoare in acest sens manifestările de amploare inițiate la nivel județean și local in cadrul Festivalului național „Cîntarea României". Ele se înscriu pe coordonatele politicii actuale a partidului si statului nostru în domeniul culturii, existînd toate premisele pentru ca. în continuare. în județul Ialomița să se ridice calitatea si conținutul întregii activități cultural-artistice la nivelul cerințelor impuse de documentele de partid, de indicațiile si orientările secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, pentru formarea multilaterală a omului nou. a conștiinței sale socialiste.
Șerban RADULESCU

învățămintul românesc a parcurs In perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului un proces de adinei prefaceri in conținutul și structura sa pe baza unei noi concepții, revoluționare, care definește rolul și locul școlii in strinsă legătură cu practica socială, producția de bunuri materiale și cercetarea științifică. Inițiată și condusă cu clarviziune de secretarul general al parti- ' dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, politica românească în domeniul in- vătămintului a însemnat o uriașă investiție și opțiune socială în direcția progresului științei și a ridicării generale a nivelului cultural, științific și tehnic al societății românești, e- fectul său fiind modernizarea si transformarea instituțiilor de învă- țămint superior în centre puternice ale cercetării științifice și tehnologice. Sub îndrumarea și conducerea de înaltă competență a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și învățămintu- lui, școala superioară românească este astăzi plenar angajată în procesul construcției și devenirii socialiste a patriei cu rezultate și contribuții de prestigiu ducție.Din perspectiva istorice, sarcinile gramele de dezvoltare a patriei și din ritmul accelerat al revoluției tehnico-științiflce ne determină să medităm mai mult asupra eficienței procesului didactic și să regîndim funcțiile sale, avînd prezentă în minte cerința formulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a realiza un pas hotăritor înainte, pe calea pre- fătirii multilaterale a studenților, n lumina acestor exigențe, în ri gramul-Directivă al Congresului XIV-lea al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea eco- nomico-socială a României în cincinalul 1991—1995 și orientările de perspectivă pînă în anii 2000—2010 se prevede: „în- vățămintul trebuie să formeze cadre cu o temeinică pregătire profesională, teoretică și practică, în concordanță cu cerințele progresului tehnico-ști- ințific, cu prevederile programelor de organizare, ______________dezvoltare a economiei. Se impune ca întregul învățămînt să se desfășoare pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane în general, a concepției revoluționare despre lume și viață — materialismul dialectic și istoric".Tocmai de aceea, toate criteriile de evaluare a muncii unui colectiv didactic într-un institut de învăță- mint superior au în vedere calitatea procesului didactic, judecată prin prisma capacității sale de a forma competențe profesionale și de a imprima tinărului student trăsăturile ce caracterizează specialistul modern : interes ridicat pentru specialitatea sa și domeniile înrudite, creativitate științifică și apetență pentru noutate, dorința de perfecționare profesională și de autodepășire. Răspunzătoare fiind pentru pregătirea științifică a absolventului, cit și pentru orientarea sa generală în specialitate, școala superioară este conștientă de importanța covirșitoa- re pe care o au în formarea studenților conținutul cunoștințelor predate, structura planurilor și programelor de învățămint. Ce și cit predăm dintr-un anumit domeniu studenților rămîn probleme niciodată complet rezolvate și veșnic subiect de discuție și dispută în cadrul școlii. Dificultatea alegerii nu este determinată numai de volumul imens de informații și cunoștințe științifice și profesionale, pe care le manipulează și folosesc știința și societatea modernă, ci și de rapiditatea cu care acestea se învechesc și se uzează moral. Este evident că nici o programă universitară nu poate ține pasul cu aceste schimbări fără a afecta natura însăși a învățămîntu- lui, care are nevoie de o anumită stabilitate și o înnoire ritmică a informației științifice. Aceasta face, în mod inevitabil, ca o parte din cunoștințele pe care studentul le primește pe băncile facultății să-i devină inutile și, ce este mai grav, să nu fi studiat în facultate probleme de maximă actualitate și importanță științifică și tehnologică. Pentru a limita efectele unei asemenea stări de fapt, în ultimii ani au fost făcute în invățămîntul nostru superior e- forturi notabile pentru îmbunătățirea planurilor de învățămînt, iar programele analitice ale tuturor disciplinelor predate cunosc o continuă adaptare și deschidere către noutatea științifică și tehnologică în pas cu cuceririle științifice contemporane. Pus în situația de a alege din volumul mare de rezultate și fapte

în știință și pro-acestei deschideri izvorîte din pro-

’ro- 
al

științifice din disciplina pe care o predă studenților, profesorul trebuie să opteze pentru acelea cu caracter formativ și de amplă audiență în știință și tehnică. Nu tot ceea ce este interesant pentru specialist, la un moment dat, este util și studentului care-și făurește în facultate un edificiu de cunoștințe profesionala menite să-l ajute pe întreaga perioadă a vieții sale active. Cursul u- niversitar trebuie de aceea să ofere o sinteză, punind în valoare conceptele și rezultatele fundamentale ale disciplinei în concordanță cu tendințele dezvoltării sale interne, a modului în care domeniul respectiv este reflectat în știință și în conexiune cu alte discipline. Este ineficientă sub raport didactic și dăunătoare pentru orizontul profesional al tî- nărului, tendința de a trata, sub pretextul și presiunea specializării, pregătirea într-un anumit domeniu ca un simplu proces de asimilare nediferențiată care exclude deschiderea spre alte zone de cunoaștere și activitate umană. Știința umană înseamnă spirit și activitate pluridisciplinară, ceea ce pe plan didactic și educativ presupune o viziune integratoare asupra culturii și științei. De fapt, prin conținut, cursurile în totalitatea lor trebuie să reprezinte o unitate, fiecare aprofundînd un domeniu de știință, dar sprijinin- du-se reciproc peptru a oferi împreună o imagine globală a specialității respective. Prin planurile actuale de învățămînt se asigură, alături de pregătirea de specialitate, și una mai largă în profilul respectiv, prin cursurile generale de matematică, de științele naturii și de științe sociale, menite să consolideze cultura generală, dar și să fundamenteze teoretic disciplinele de specialitate. Importanța disciplinelor fun-
Competența profesorului 
confirmată de calitatea

pregătirii studentului
modernizare șl damentale In formarea specialistului modern nu poate fi astăzi ignorată de nimeni, dacă avem in vedere faptul că ele reprezintă însăși baza științei secolului nostru, fără de care este greu de imaginat orice progres tehnologic semnificativ. Este suficient să amintim aici rolul crescînd pe care îl au rană modelele pe calculator și industriale, evitarea unor toare, greu de realizat și consumatoare de energie. Un loc aparte in acest context revine matematicii, care oferă imense posibilități de codificare și manipulare a informației științifice, fiind și cadrul optim pentru descrierea și dezvoltarea a numeroase modele și teorii din domeniul științelor naturii, sociale și al proceselor industriale. Pentru ca disciplinele teoretice să nu rămină simple capitole de cultură generală, ci să devină componente esențiale ale pregătirii multilaterale a studenților, este necesar să le motivăm conținutul și să le adaptăm la cîmpul de interese ale profesiunii respective, șl aceasta fără a le sărăci conținutul științific. Numai integrate procesului unitar de pregătire a studenților în profil și strîns corelate prin conținut cu disciplinele de specialitate se va putea pune în valoare marele lor potențial teoretic și formativ. Sint necesare, de asemenea, programe speciale de pregătire a studenților în domeniul informaticii și al utilizării mijloacelor moderne de calcul, dacă avem în vedere faptul că specialistul de mîine va activa într-o societate informatizată In care calculatorul va fi folosit pe scară largă în conducerea proceselor industriale și economice, în programarea și urmărirea experimentelor științifice, în proiectare, precum și în sfera vieții social-culturale.în pregătirea studenților, un rol determinant îl au calitatea predării Si măiestria didactică a profesorului. Fără îndoială, viitorul va aduce inovații mai mult sau mai puțin spectaculoase în procesele de învățare și în tehnologia didactică, dar, așa cum se poate prevedea in prezent, prelegerea va rămine în continuare forma principală de transmitere a cunoștințelor în invățămîntul universitar, stilul lu mul gerea rație ci ca o formă specială de dialog între profesor și student, un act creativ a cărui valoare este dată de puterea de sinteză a profosorului și de

în știința contempo- teoretîce și simularea a proceselor naturale ceea ce face posibilă experimente costisi-

și aceasta în ciuda faptului că oral este lent și limitează vo- de informații prezentat. Prele- înțeleasă nu ca o simplă ope- de transmitere a cunoștințelor.

darul său de a comunica, de pertinenta observației critice și de amploarea cunoștințelor pe care acesta le are în domeniul respectiv. Nu volumul de informații comunicate și nici accesibilitatea facilă caracterizează un bun curs universitar, ci măsura in care acesta reușește să mențină treaz interesul pentru disciplina predată și să ofere suficiente motivații și mijloace pentru studierea sa temeinică. Prelegerea comunică nu numai cunoștințe științifice, dar poate forma și convingeri morale în spiritul valorilor societății noastre. Prezentarea conceptelor și faptelor științifice în perspectiva lor istorică și dialectică contribuie la lărgirea orizontului cultural și filozofic al studenților, îmbogățește concepția lor despre lume și viață, cui- tivînd astfel spiritul revoluționar și respectul pentru valorile perene ala culturii și civilizației.Pregătirea superioară rămine insă incompletă dacă nu dezvoltă aptitudinile de creație științifică, nu oferă studentului elemente de bază ale tehnicii cercetării științifice și nu trezește un interes durabil pentru această formă superioară de manifestare a spiritului creator — cercetarea științifică originală. Deoarece nevoia de inovație și de creație științifică și tehnică originală va crește în următorii ani, cultivarea si formarea aptitudinilor de cercetare științifică devine o sarcină de stringentă actualitate pentru toate institutele de învățămînt superior. Avem în facultățile noastre, în prezent. un mare număr de studențl dotați pentru activitatea de cercetare. In îndrumarea cărora sînt antrenate cele mai bune cadre, iar rezultatele lor științifice — multe dintre ele adevărate premiere in cercetare — sînt pe măsura investit drele catedre și facultăți, de studenților, rol hotăritor în formarea ca cercetător a dentului îl activitatea Individuală a profesorului cu studentul, pe baza unui program bine chibzuit de ,. informare științifică și cercetare. de fapt o formă specială a relației profesor-student. dită pe generozitate și pe ritul responsabil care animă pe adevăratul profesor pentru cultivarea talentului și asigurarea schimbului de mîine. Experiența acumulată în numeroase catedre și colective studențești arată câ aceasta este singura cale prin care se pot obține rezultate performante în cercetarea științifică studențească și se pot forma încă de pe băncile facultății ca cercetători studenții noștri fruntași. Desigur, tînărul cercetător care părăsește băncile facultății are în continuare nevoie de ajutor și îndrumare din partea profesorilor săi și contactul permanent cu un mediu științific este absolut necesar pentru dezvoltarea sa ulterioară. Atragerea sa in colective de cercetători calificați și in programe speciale de pregătire științifică, fi doctoratul, pot contribui esențial la atingerea unor maxime de competentă șl mantă științifică.Pregătirea multilaterală a tilor este o activitate complexă care presupune din partea cadrelor didactice nu numai dăruire și simț da răspundere, ci și înaltă competentă științifică și didactică, ____ 11cele mai bune obținîndu-se de către acei profesori care au o activitate științifică bogată și sînt creatori în domeniul lor de știință. De aceea, cheia obținerii unor rezultate superioare pe plan didactic și educativ este, fără îndoială, perfecționarea științifică și pedagogică a corpului didactic și existența unei vieți științifice active în colectivele de catedre care să pună accentul pe informarea științifică și cercetarea științifică originală. Credem, de asemenea. că este utilă și necesară organizarea, în facultăți și catedre, de seminarii periodice In problemele didacticii universitare care, cu ajutorul specialiștilor, ar pune în lumină multe aspecte în general ignorate ale procesului didactic universitar. contribuind astfel la transformarea acestuia într-o activitate condusă de norme pedagogice și principii moderne.Conștienți de răspunderile ce le revin în pregătirea cadrelor de specialiști. slujitorii școlii superioare își multiplică eforturile pentru a ridica învățămintul la nivelul mărețelor realizări obținute de poporul nostru în construcția socialistă și pe măsura încrederii și grijii pe care conducătorul partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la poartă școlii românești.
Prof. univ. dr. 
Viorel BARBU rectorul Universității „AI. I. Cuza* din lași

efortului de ca- didactlce.precum și asociațiile Un

clă- epi-

cum ar în mod niveluri pertor-studen-
rezultatele

t a t r
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 
Teatrul de păpuși Herăstrău) : Pulul 
— 18

• Teatrul Național (14 71 71, sala Am
fiteatru) : Poveste din Hollywood 
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81, Ia Rotonda 
scriitorilor din Clșmigiu) : „Cintăm 
România de azi" (spectacol de sunet 
șl lumină) — 21
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : „Treptele biruinței noastre". 
(Recital de versuri) — 18.30
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 
18.30
• Teatrul satlric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78. grădina Boema) : Bună 
seara, Boema 1 — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30

c i n a
• Porțile albastre ale orașului : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30
a Cale liberă : FERENTARI (80 49 85) 
— 15; 17; 19
• Flori de gheață : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9 ; 11: 13; 15; 17; 19
• Evadarea — 11; 13; 15; 17: 19,
Uimitoarele aventuri ale mușchetari
lor — 9 : PACEA (71 30 85)
e Serata : FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 15: 17; 19
O Martori dispăruți : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17: 19

• Mari* Șl marea i POPULAM 
(35 1517) — 15; 17; 19
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• O zi la București : ARTA (21 39 87)
— 15; 17; 19
• De la literatură Ia rilm : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• „Filmul românesc — cronică vie 
a marilor prefaceri înfăptuite in anii 
revoluției ți construcției socialiste" : 
Cu poporul, pentru popor — 15; 17; 
19, Noi, cei din linia intii — 9; 11;
13 : GLORIA (47 46 75)
• Nava lui Yang : 
(15 61 54) — 9; 11.30; 14;
® Columna : VICTORIA 
9: 12; 15; 18
• Felix și „lupul" — 9; 11; 13; 15, 
Omul de pe Bulevardul Capucinilor
— 17; 19 : DOINA (16 35 38)
• Cantemlr : GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11; 13; 15,15; 17.30: 19.30

BUCUREȘTI 
16.30: 19

(16 28 79) —
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TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România,

de participanții la plenara Consiliului Sanitar Superior
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,întrunită in aceste zile de august sărbătoresc, clnd întregul nostru popor intîmpină cu exemplare fapte de muncă cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială șl națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea a! partidului, plenara Consiliului Sanitar Superior și-a desfășurat lucrările in atmosfera de profundă trăire patriotică, de avînt revoluționar și efervescență creatoare generată de strălucitele dumneavoastră cuvintărl la marele forum democratic din noiembrie 1988, la Plenara Comitetului Central al partidului din iunie 1989. la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului National al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, care constituie modele de analiză științifică a realităților tării noastre, de gindire vizionară asupra înaintării României pe drumul edificării socialismului și comunismului.în acest spirit, vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că lucrările plenarei noastre au constituit un prilej de analiză profundă și responsabilă a modului in care comuniștii, toți cei ce muncesc in sectorul ocrotirii sănătății au acționat pentru îndeplinirea politicii sanitare și demografice a partidului și statului nostru, pentru promovarea sănătății întregului popor.Intr-o deplină unitate de cuget și simțire cu toți fiii patriei, participanții la plenara Consiliului Sanitar Superior. întregul personal medico-sanitar iși exprimă cu profund respect, cu devotament și mîndrie patriotică adeziunea la Hotărirea Plenarei Comitetului Central al P.C.R. de realegere a dumneavoastră de către forumul comuniștilor români în funcția supremă de secretar general al partidului, chezășia continuării mersului neabătut al României pe drumul construcției socialiste.Folosim acest prilej spre a da din nou glas sentimentelor de admirație, recunoștință și Înaltă prețuire față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de mare prestigiu și largă recunoaștere internațională, pentru contribuția deosebită adusă la fundamentarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru. Ia progresul economico-social al tării, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei, la dezvoltarea și înflorirea invâtăminlului, științei și culturii in România socialistă.In lumina orientărilor, indicațiilor și sarcinilor formulate de dumneavoastră. plenara Consiliului Sanitar Superior a analizat, în spirit critic și auiocritic. activitatea depusă de acest organism democratic, de Ministerul Sănătății, de unitățile sanitare județene, de întreg personalul sanitar in direcția realizării unor indicatori de sănătate cit mai buni și a stabilit măsuri ferme pentru a imprima muncii noastre un pronunțat spirit revoluționar, de exigentă și răspundere, de ordine și disciplină, care să determine îndeplinirea exemplară a nobilei noastre misiuni de apărători ai sănătății și vigorii națiunii. Vom acorda pe mai departe prioritate medicine! profilactice, actionind cu mai multă hotărire pentru a pune in practica de zi cu zi conceptul „medicinei omului sănătos", concept al medi- cinei moderne fundamentat de dumneavoastră cu clarviziune științifică. Ne angajăm să dezvoltăm si să perfecționăm asistenta medicală la nivelul comunelor și centrelor agroindustriale, astfel incit populația de Ia sate să beneficieze de un cit mai larg acces Ja îngrijire medicală permanentă și calificată, acțiune de mare insemnăiate înscrisă in cadrul politicii partidului nostru de modernizare a așezărilor rurale, de apropiere intre sat și oraș, de ridicare a calității vieții întregului popor.Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom munci cu înaltă răspundere comunistă, cu dăruire revoluționară pentru a înfăptui exemplar sarcinile ce ne revin din proiectul Programului- Directîvă si Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, din cuvin- tările și expunerile dumneavoastră, că ne vom spori eforturile pentru a intimpina cu noi succese cele dona mari evenimente politice ale acestui an — a 45-a aniversare a actului istoric de la 23 August și al XIV-lea Congres al partidului.

★Miercuri a avut loc plenara Consiliului Sanitar Superior, care, in spiritul orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, a analizat modul în care comuniștii, toți cei ce muncesc în sectorul ocrotirii sănătății au acționat pentru Îndeplinirea politicii demografice și sanitare a partidului și statului nostru. pentru promovarea sănătății întregului popor.A fost adoptat un program de

■Armăsuri privind creșterea continuă a calității asistenței medicale, pentru asigurarea sănătății muncă și creație a tru.Intr-o atmosferă de vibrant patriotism. participanții la plenară au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

și capacității de poporului nos-

SIBIU : Producție fizică 
peste prevederiIn atmosfera de puternică angajare revoluționară cu care Întregul nostru popor intîmpină cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului, colectivele de oameni ai muncii din industria județului Sibiu acționează in lumina sarcinilor stabilite de secretarul general al partajului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru perfecționarea întregii activități economico-sociale, pentru ridicarea acesteia la cote calitativ superioare de eficiență. Astfel, prin folosirea la indici superiori a utilajelor și instalațiilor din dotare. prin introducerea unor tehnologii de inaltă productivitate, prin aplicarea pe scară largă a unor valoroase inițiative muncitorești, prin transpunerea în practică a programelor de organizare și modernizare a proceselor de producție, prin continua întărire a ordinii și disciplinei, in perioada care a trecut din acest an au fost realizate, peste sarcinile de plan, importante cantități de oțel brut, utilaje tehnologice pentru materiale de construcții, utilaje tehnologice pentru metalurgie, utilaje tehnologice pentru construcții și lucrări de drumuri, mașini pentru agricultură, autobasculante, prefabricate din beton armat, cărămizi și blocuri ceramice, cherestea, mobilier din lemn, țesături din lină și tip lină, țesături de mătase. tricotaje, confecții textile, încălțăminte, sticlărie de menaj și altele. Cu cele mai bune rezultate se înscriu întreprinderea „Independența", întreprinderea de Prelucrare a Lemnului, întreprinderea de Mecanizare a Agriculturii, întreprinderea de Confecții „Steaua Roșie" din Sibiu, întreprinderile Automecanica, Vitrometan și „8 Mai" din Mediaș, „Textila" și „Mătasea Roșie" din Cisnădie, întreprinderea de Sticlărie din Avrig. întreprinderea Mecanică Mîrșa. (Ion Onuo Nemeș).

ZIUA NATIONALĂ A REPUBLICII INDONEZIA

Domnului SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia JAKARTACu ocazia Zilei naționale a Republicii Indonezia, am deosebita plăcere să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul indonezian.îmi exprim convingerea că, pe baza convorbirilor și înțelegerilor convenite cu prilejul intilnirilor de la București și Jakarta, relațiile de prietenie și conlucrare pe multiple planuri continuu, în interesul popoarelor internaționale. dintre țările noastre se vor dezvolta noastre, al cauzei păcii și colaborării

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze LIBREVILLECu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Gaboneze, îmi este plăcut să vă adresez sincere felicitări șl cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului gabonez prieten.Doresc să exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare statornicite între țările noastre vor continua să se dezvolte în interesul popoarelor român și gabonez, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica zilei
„Noi, națiunea indoneziană, pro

clamăm independența Indoneziei" — aceste cuvinte vesteau lumii, la 17 august 1945, că uriașul arhipelag dintre Oceanul Indian șl O- ceanul Pacific, avind o suprafață de 1 907 568 kmp. și o populație care astăzi trece de 180 de milioane de locuitori, scuturase după o luptă de secole jugul dominației coloniale, cucerindii-și libertatea.înscrierea pe făgașul dezvoltării libere, de sine stătătoare, a deschis pentru Indonezia, ca și pentru alte țări ce și-au cucerit libertatea, o pagină nouă a istoriei sale, începutul unul drum, de multe ori anevoios, pentru eliminarea grelelor moșteniri ale trecutului. Principala direcție de acțiune a constituit-o trecerea la valorificarea în interes propriu a însemnatelor bogății ale solului și subsolului, crearea unei industrii proprii și modernizarea agriculturii. Rezultatele a- cestor eforturi iși găsesc materializare pe tot cuprinsul țării, atit in Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulavesi și Ambon, cit și în celelalte insule mal mici ale arhipelagului. Totodată, s-au obținut progrese notabile în ridicarea gradului de dezvoltare a zonelor periferice, în extinderea rețelelor de transport, a fost sporit substanțial numărul școlilor și al așezămintelor social-culturale, s-a îmbunătățit standardul de viață al poporului.Pe plan internațional, Indonezia,

ca membră fondatoare a mișcării de nealiniere, se pronunță pentru înfăptuirea dezarmării, in primul rind a dezarmării nucleare, pentru lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini economice, pentru realizarea unui climat general de pace, înțelegere și colaborare.Intre România și Indonezia s-au stabilit, de-a lungul anilor, relații de prietenie și colaborare, care au cunoscut o evoluție ascendentă. Dorința ambelor părți de a diversifica și dezvolta legăturile existente a fost puternic stimulată de intilnirile la nivel înalt, prilejuite de vizitele oficiale întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, In 1982 și 1988, in Indonezia, precum și de vizita efectuată în tara noastră, în 1985, de președintele Suharto. Convorbirile și documentele convenite cu aceste prilejuri au deschis rodnice perspective conlucrării reciproc avantajoase dintre cele două țări.Extinderea și adîncirea relațiilor româno-indoneziene, așezarea lor pe baze trainice, de lungă durată, corespund pe deplin intereselor reciproce, reprezentînd, în același timp, o contribuție de seamă la lupta generală a popoarelor pentru triumful țelurilor independenței, cooperării și păcii in lumea contemporană.

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Gaboneze, miercuri a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. și ai Ligii Române de Prietenie cu Popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost prezent Raphael Nkassa-

Republicii Ga-Nzogho, ambasadorul boneze la București.
★Miercuri, tovarășul viceprim-ministru al primit delegația Aerospace, condusă de Robert McKinley, director general la Departamentul aviației civile.In timpul întrevederii au fost discutate probleme privind dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul industriei aeronautice.La convorbire a luat parte Eugeniu Rădulescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini. (Agerpres)

Ștefan Andrei, guvernului, a Companiei British

tR ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST

Manifestări politico-educative

SUCCESE ALE MINERILOR
PAROȘENIîn marea întrecere ce se desfășoară intre minerii țării pentru a da patriei cit mai mult cărbune, colectivul întreprinderii Miniere Paroșeni din Valea Jiului — unitate „Erou al Muncii Socialiste" — raportează în cinstea zilei de 23 August și a Congresului al XIV- lea al partidului noi succese în producție. Printr-o organizare superioară a muncii in abataje, folosirea cu randament ridicat a complexelor mecanizate și a timpului de lucru în toate schimburile și continua ridicare a gradului de cunoștințe profesionale, colectivul de la mina Paroșeni — ctitorie a glorioasei Epoci de

aur Nicolae Ceaușescu — raportează realizarea planului pe 3 ani și 9 luni din actualul cincinal, în- registrînd o producție suplimentară de 191 000 tone cărbune cocsi- ficabil. (Sabin Cerbu).
COVASNAHarnicul colectiv de muncă de Ia întreprinderea Minieră Căpeni, unitate distinsă eu „Ordinul Muncii" clasa I pentru rezultatele obținute anul trecut în întrecerea socialistă, și-a realizat indicatorii de plan la producția-marfă și producția fizică pe 8 luni cu 15 zile înainte de termen. Amnlificînd succesele din anul trecut, minerii de aici obțin noi și remarcabile

realizări în condițiile depășirii productivității muncii cu 6 procente. ale reducerii substanțiale a cheltuielilor materiale și realizării unor însemnate economii de energie electrică si combustibil.— Producțiile suplimentare realizate în perioada ce a trecut de la începutul anului — ne spune Ștefan Marian, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea Minieră Căpeni — ne-au permis să livrăm peste plan beneficiarilor din Borzești, Iași. Zalău, Suceava și din alte localități ale țării o cantitate de peste 65 000 tone lignit. Colectivul nostru este ferm hotărît să-și planul pe acest an bune rezultate de (Constantin Timaru). îndeplinească cu cele mai pînă acum.

Creșterea rolului conducător al partidului comunist
t V

și cultural-artisticeApropiata aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944. măreț eveniment istoric din viata poporului român, deschizător de eră nouă în devenirea socialistă a patriei, zarea și desfășurarea unor ample tive și cultural-artistice.In județul Cluj, la Combinatul de Utilaj Greu din Cluj-Napoca, Combinatul Metalurgic din Cim- pia Turzii. Combinatul de Lianți și Materiale Refractare Turda, la Universitatea și la Institutul de Chimie din municipiul-reședință de județ s-au desfășurat lucrările simpozioanelor avind ca generice „Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 — începutul unei noi toriei naționale". Nicolae Ceaușescu. grandioase realizări României socialiste", deri și instituții din municipiul Dej. orașele Gherla și Huedin. în comunele județului au fost organizate mese-rotunde, expuneri, e- vocări istorice, care au pus in lumină dinamismul fără precedent, dezvoltarea multilaterală a societății românești, creșterea prestigiului României în lume în cei 21 de ani de cind în fruntea gloriosului nostru partid se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au fost, de a- semenea. vernisate expoziții de carte social-politică. de artă plastică și de fotografii, au fost prezentate spectacole de muzică și poezie patriotică cinstind mărețul eveniment.

prilejuiește in întreaga țară organi- bogate manifestări politico-educa-și

' is-ere a „Epoca perioadă în economia în întreprin-de

(Urmare din pag. I) al al din________ _________ __ cel de-al IX-lea Congres al partidului, proeminentă personalitate politică a lumii contemporane, care, prin cu- vintările, expunerile și rapoartele prezentate, prin vasta activitate practică desfășurată, contribuie activ la dezvoltarea gindirii revoluționare contemporane. Gîndirea novatoare a secretarului general al partidului se află și la baza Tezelor pentru Congresul ai XIV-lea al Partidului Comunist Român și a Programului-Di- rectivă cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1991—1995 și orientările de perspectivă pină în anii 2000—2010 ; documente programatice care, prin ideile, orientările și obiectivele cuprinse. reprezintă o strălucită afirmare a creșterii rolului conducător al partidului nostru comunist in conducerea societății socialiste românești. „înfăptuirea marilor obiec
tive de viitor — se subliniază in Tezele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român — 
impune creșterea, în continuare, a ro
lului conducător al partidului. In ca
litate de centru vital al națiunii, 
partidul acționează nu deasupra so
cietății, ci dinăuntrul ei. iși indepli- 
nește rolul conducător prin organi
zațiile sale, prin masa comuniștilor, 
îndeplinirea cu succes a misiunii sale 
istorice cere partidului să-și asume 
răspunderea directă pentru înfăptui
rea tuturor planurilor și programelor 
dezvoltării economico-sociale".Caracterul de legitate al creșterii rolului conducător al partidului comunist în etapa actuală decurge din amploarea și complexitatea procesului revoluționar de construire a socialismului și comunismulut. din multitudinea problemelor ce trebuie soluționate pentru înaintarea fermă pe calea făuririi celei mai drepte și mai umane orînduiri sociale. Soluționarea pnor probleme, cum sint dezvoltarea puternică a forțelor de producție, perfecționarea relațiilor de producție și sociale, a suprastructurii. ridicarea pe o nouă treaptă a activității de conducere in condițiile adincirii caracterului democratic al întregii vieți politice și sociale, formarea personalității umane multilaterale șl altele, impune in mod obiectiv și o permanentă creștere a rolului conducător al partidului, tocmai ca urmare a amplificării obiectivelor și sarcinilor revoluției și construcției socialiste în etapa actuală. Totodată, asistăm și la ridicarea gradului de complexitate a problemelor construirii noii orînduiri sociale, fie ca urmare a implicațiilor revoluției științifice-tehnice contemporane, fie izvorite din înaintarea pe calea socialismului și comunismului, ceea ce presupune soluționarea cu forte proprii a unor probleme noi, ținînd seama de condițiile concrete existente în fiecare etapă și țară socialistă. în acest sens, respingînd cu hotărire orice încercare de a construi socialismul pe baza unor „modele", a unor șabloane, partidul nostru a depus și depune o susținută activitate pentru elaborarea liniei generale de dezvoltare economico-socială a tării noastre pornind de la realitățile existente și de la experiența acumulată în diferite domenii ale construcției socialiste. In etapa actuală. complexitatea vieții economico-sociale presupune amplificarea

ginditor revoluționar, ctitor noului destin al țării și celei mai luminoase epoci istoria patriei deschisă de
eforturilor științifică a economico-socială ceea ce determină și creșterea rolului conducător al partidului, care concentrează și antrenează toate e- nergiile creatoare ale națiunii în vederea elaborării programelor de dezvoltare economico-socială a patriei noastre și a îndeplinirii sarcinilor stabilite pentru fiecare etapă. Marile obiective strategice ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate — dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție, perfecționarea relațiilor de producție, a tuturor raporturilor sociale, realizarea unei noi calități a muncii și a vieții, in- tărirea democrației muncitorești-re- voluționare — sint de neconceput fără exercitarea de către Partidul Comunist Român a rolului de forță politică conducătoare a societății noastre.Creșterea rolului conducător al Partidului Comunist Român in etapa ăctuală este pusă in evidentă și de amploarea și complexitatea activităților de organizare și conducere a societății socialiste, in condițiile intensificării procesului de perfecționare a relațiilor de producție și sociale. întărirea rolului proprietății socialiste a întregului popor șl cooperatiste, accentuarea tendințelor de conlucrare și împletire a celor două forme de proprietate socialistă generează noi raporturi intre membrii societății socialiste, care se concretizează și în modalitățile de participare a lor la conducerea vieții economico-sociale atit la nivel macrosocial, cit șl la nivel micro- social. Aceste mutații intervenite în substanța și esența relațiilor de producție socialiste constituie suportul unor ample măsuri menite să contribuie Ia adîncirea democrației socialiste în patria noastră, care iși găsește reflectarea în cadrul larg democratic, unic în felul său, de participare a întregului popor la vasta operă de construire a socialismului. Pe această temelie se asigură și perfecționarea întregii suprastructuri a societății socialiste, are loc o întărire a rolului statului socialist, în special a rolului său economic, care se exercită în strinsă legătură cu întregul sistem al democrației mun- citorești-revoluționare. Lărgirea cadrului democratic de participare a maselor de oameni ai muncii la conducerea vieții economico-sociale are loc — cum se precizează și în documentele programatice pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului — concomitent cu întărirea rolului planului național unic de dezvoltare economico-socială, ceea ce presupune creșterea rolului conducător al partidului comunist în conducerea întregii societăți.Construirea socialismului cu poporul și pentru popor impune, de asemenea, creșterea rolului conducător al partidului prin intensificarea activităților legate atit de asigurarea cadrului organizatoric necesar, cit și de pregătirea politică, formarea multilaterală a personalității umane, dezvoltarea conștiinței noi, socialiste a maselor. în acest scop, sub conducerea directă a partidului comunist, se desfășoară o intensă activitate pnlitico-educativă, se dezvoltă si se modernizează învățămîntul de toate gradele, se asigură modalitățile și mijloacele de perfecționare continuă a cunoștințelor profesionale și politice ale tuturor oamenilor muncii.Creșterea rolului conducător al partidului comunist în etapa actuală

pentru fundamentarea direcțiilor de dezvoltare a țării noastre, este pusă în evidență și de complexitatea sarcinilor ce stau în fata politicii de cadre, de pregătire și perfecționare a acestora. Astfel, pentru întărirea spiritului revoluționar in vasta operă de construire a socialismului și de înaintare spre comunism, partidul nostru pune un accent deosebit pe creșterea calitativă a rindurilor partidului. concomitent cu asigurarea unei structuri sociale corespunzătoare, păstrind caracterul muncitoresc al partidului atit in ceea ce privește ponderea muncitorilor in partid, cit și promovarea in conducerea organizațiilor și organelor de partid a activiștilor din rindul clasei muncitoare. Creșterea rolului conducător al partidului presupune continua perfecționare a întregii activități, a structurilor de organizare și conducere pentru a asigura condițiile necesare tuturor organelor și organizațiilor de partid in vederea exercitării rolului acestora de forță politică conducătoare dinăuntrul societății, in toate compartimentele de activitate și la toate nivelurile structurilor organizatorice. Pe această linie se înscriu și măsurile adoptate in perioada care a urmat după Congresul al IX-lea al partidului privind împletirea activității de partid și de stat, cumulul unor funcții pe linie de partid și de stat, asigurarea unei structuri a organismelor democrației muncitorești-revoluționare care să permită participarea la activitatea acestora a unui număr mare de oameni ai muncii direct productivi etc. în Tezele pentru Congresul al XIV-'ea al partidului se combat cu fermitate tendințele de slăbire a rolului conducător al partidului, inspirate și susținute de cercurile cele mai reacționare. în încercarea lor de a întoarce roata istoriei, de a destabiliza socialismul: 
„Partidul comunist nu poate să îm
partă, cu atit mat puțin să renunțe 
la rolul său de forță politică condu
cătoare a societății, fără riscul peri
clitării grave a inseși cauzei socia
lismului. a intereselor vitale ale po
porului. Tezele potrivit cărora parti
dul trebuie să cedeze o parte din atri
buțiile si răspunderile sale sau să se 
lase înlocuit de alte forțe politice nu 
au nimic comun cu teoria revoluțio
nară a clasei muncitoare, cu princi
piile socialismului științific, sint. in 
fond, teze capitularde, lichidatoriste, 
pe care partidul, nostru le respinge 
în modul cel mai hotărît".Desfășurarea unei ample activități teoretice de clarificare a numeroase probleme ce apar in etapa actuală în procesul revoluționar de construire a socialismului, analiza temeinică a diferitelor procese economice și social-politice din lumea contemporană, soluționarea la timp a eventualelor contradicții care apar reprezintă, de asemenea, domenii de primă însemnătate, care demonstrează necesitatea obiectivă a creșterii rolului conducător al partidului comunist în etapa actuală. în acest sens. Partidul Comunist Român, cu deosebire după Congresul din 1965. a pus un accent deosebit pe clarificarea diferitelor probleme referitoare la desfășurarea procesului revoluționar de construire a socialismului si de înaintare spre comunism, aducînd importante contribuții de ordin teoretic si practic referitoare la etapele procesului revoluționar, afirmarea rolului conducător al partidului, creșterea rolului statului democrației muncito- rești-revoluționare. întărirea rolului proprietății socialiste, aplicarea fer-

ce principiilor socialiste de mun- repartiție, perfecționarea con-mă a că și ---------- , . --------  .ducerii societății socialiste etc. Experiența României demonstrează că înaintarea fermă pe drumul socialismului și comunismului este de neconceput fără asigurarea rolului de forță politică conducătoare a partidului comunist, centrul vital al națiunii, tn acest sens, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Avind in vedere obiectivele mărețe de dezvoltare socialistă și comunistă a patriei noastre, este necesar să perfecționăm continuu activitatea partidului, să întărim rolul său conducător in toate domeniile, să acționăm cu toată fermitatea pentru ridicarea nivelului politic, ideologic, a combativității, a spiritului revoluționar, pentru perfecționarea democrației de partid și întărirea continuă a legăturilor partidului cu clasa muncitoare. cu masele largi populare, cu întregul popor".In concepția P.C.R.. a secretarului său general, creșterea răspunderii organelor și organizațiilor de partid in etapa actuală nu vine în contradicție cu dezvoltarea democrației socialiste, dimpotrivă, constituie o chezășie a dezvoltării acesteia, a perfecționării sale neîncetate, a asigurării participării maselor largi la conducerea societății. împletirea dialectică a rolului conducător al partidului cu creșterea rolului organelor de stat impune creșterea răspunderii cadrelor de partid, a comuniștilor față de activitatea desfășurată în organismele statului, ale democrației muncitorești-revoluționa- re. Complexitatea și amploarea obiectivelor actualei etape superioare de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate necesită perfecționarea și dinamizarea continuă a activității organelor și organizațiilor de partid, aplicarea fermă a principiilor și prevederilor statutului, ale democrației și disciplinei de partid, ridicarea continuă a nivelului muncii organizatorice, a controlului de partid, a răspunderii revoluționare a comuniștilor pentru întreaga activitate economică, socială și politică. Creșterea rolului conducător al partidului comunist — în lumina Tezelor pentru cel de-al XIV-lea Congres — presupune deci ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a activității tuturor organelor și organizațiilor de partid. întărirea politică și organizatorică a partidului, a unității sale politice, ideologice și organizatorice, promovarea in întreaga activitate a criticii și autocriticii, a atitudinii intransigente față de fenomenele negative, întărirea spiritului revoluționar, partidul manifestîndu-se astfel drept centrul vital al înnoirilor revoluționare, al promovării noului, a tot ce este progresist, înaintat in gîndirea și practica socială.Prin modul in care este concepută și transpusă în practică creșterea rolului conducător al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, aduce o importantă contribuție țirea teoriei și practicii socialiste, la aplicarea tezelor generale potrivit taților actualei etape de dezvoltare socialistă, la sintetizarea experienței României in edificarea noii orînduiri, orinduirea dreptății, egalității si libertății, orînduirea umanismului revoluționar.

19,00 Telejurnal, tn tntlmplnarea marii 
noastre sărbători naționale

19,25 Gloriosul drum al revoluției. » 
August 1944—23 August 1989. Con
tribuția României la tnfringerea 
fascismului, la eliberarea Ungariei, 
Cehoslovaciei și a unei părți din 
Austria. Documentar

19,45 Sub conducerea partidului. a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
mărețe Înfăptuiri tn anii socialis
mului • Proprietatea socialistă — 
temelie a succeselor agriculturii 
românești

20,05 Laureați ai Festivalului național 
„Cfntarea României"

20,35 Tinerețe — educație — spirit revo
luționar. Reportai

20,55 Film serial. ..Misiunea*. Producție 
a studioului de film TV. realizată 
in Centrul de Producție Cinemato
grafică „București*. Premieră pe 
țară. Scenariul : Franclso Muntea- 
nu. Regla : Virgil Calotescu. Epi
sodul 2

21,50 Telejurnal

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul 17 august, ora 20 — 20 august, 
ora 20. tn țară : Vremea va fi deosebit, 
de călduroasă. Cerul va fi mai mult 
senin. Vîntul va sufla slab. Tempera
turile maxime vor fi cuprinse, în ge
neral. între 27 șl 37 grade. Iar cele mi
nime între 14 și 22 grade, tn București î 
vremea se va menține caniculară, cu 
cerul mai mult senin. Vtntul va sufla 
slab. Temperatura maximă va urca 
pînă la 36—37 grade ziua șl nu va 
coborî noaptea sub 20 grade.

★Consiliul municipal de educație politică și cultură socialistă Craiova a inițiat ciclul de expuneri, simpozioane și dezbateri cu tema „P.C.R., organizatorul și conducătorul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944, etapele procesului revoluționar de făurire a socialismului tn România; Congresul al IX-lea, eveniment de importanță istorică ce a marcat începutul unei noi epoci revoluționare in activitatea partidului", manifestări desfășurate la Combinatul Chimic. întreprinderea de Autoturisme de Mic Litraj „Oltcit", unitățile Regionalei de Căi Ferate, întreprinderile de Confecții, de Tractoare și Mașini Agricole, de Utilaj Greu. In același timp, la întreprinderea Aeronautică și Trus- tul-Antrepriză Generală de Con- strucții-Montaj au avut loc expuneri șl simpozioane sub genericul „Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă si antiimperialistă. piatră de hotar în istoria devenirii socialiste a țării".
★în întreprinderi și unități economice, instituții, in școli si licee din 1 Vaslui, Bîrlad, Huși și Negrești, în alte numeroase localități vasluiene a fost prezentată expunerea „Partidul Comunist Român — continuatorul celor mai înaintate tradiții de luptă ale ponorului român pentru dreptate socială și libertate națională, pentru progres și civilizație",

după care s-au desfășurat recitaluri de versuri patriotice sub genericul „Slavă patriei și partidului, Iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu". De asemenea, a avut loc simpozionul cu tema „23 August 1944 — început de eră nouă în devenirea socialistă a patriei" și a fost prezentată expunerea „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca mărețelor înfăptuiri revoluționare în istoria poporului român", ambele susținute jn unități economice "La Casa desfășurat „August glorios arc . socialismului cu poporul si pentru popor, principiu fundamental al politicii partidului nostru, temelia mărețelor ctitorii ale -Epocii Nicolae Ceaușescu»", în cadrul căruia au fost pregnant subliniate rolul hotărîtor al Partidului Comunist Român în pregătirea și desfășurarea actului istoric de acum 45 de ani. politica justă, științifică a partidului nostru în perioada construcției socialiste. îndeosebi anii ce au urmat Congresului IX-lea. de cind, prin voința muniștîlor, a întregului popor varășul Nicolae Ceaușescu a ales în fruntea . .1 ’țării. Simpozionul a fost gala de filme sugestiv „August victorios".De un viu interes la Școala Militară de de Tancuri și Auto teazul". expunerea „Partidul Comunist Român ganizatorul și conducătorul revoluției de eliberare socială și națională. antifascistă și antbmperia- îistă". Cu acest prilej, s-a subliniat pregnant că actul istoric înfăptuit acum 45 de ani a probat capacitatea politică și organizatorică a Partidului Comunist Român, a mi- litanților săi, în rindul cărora s-a afirmat puternic personalitatea eroică, exemplară a tovarășului Nicolae Ceaușescu. care de aproape șase decenii iși consacră viața revoluționară și prodigioasa activitate cauzei slujirii cu a intereselor supreme Iui, oropășirii patriei cialiste.

din orașul Huși.Centrală a Armatei s-a simpozionul cu 1944 — August peste timp. Construireatema1989,

în al cotoi fost partidului și a urmat de intitulatăbucurat,s-aOfițeri Activi „Mihai Vi- cu tema: or-

devotament ale poporu- noastre so-Semnificația actului istoric de acum patru decenii și jumătate a fost relevată în cadrul simpozionului organizat ' ~recția Generală tului. Cu acest fățișate lupta sub 'conducerea nist Român. împotriva fascismului și războiului, marile realizări obfinute in anii de glorie ai „Epocii Nicolae Ceaușescu". în încheierea simpozionului a fost prezentat montajul literar „Istorie de ev clocotitor". (Agerpres)

în Capitală de Di- a Arhivelor Sta- prilej. au fost în- maselor populare, Partidului Comu-

Atractive locuri de vacanță

la imbogă- construc'lei creatoare a parttculari-

IN JUDEȚUL OLTPe cursul inferior al riului Olt se situează județul cu același nume, menționat ca unitate administrativă intr-un hrisov din timpul lui Radu cel Mare, datat 26 aprilie 1500.Poziția geografică și relieful blind au favorizat dezvoltarea a- griculturii, pomiculturii și viticulturii in această parte a țării in care au luat ființă și orașe-tirguri, printre care și Slatina, reședință a județului. Devenit cetate a aluminiului românesc, orașul cunoaște o dezvoltare fără precedent, care coincide cu o radicală transformare urbanistică și edilitară și cu o mare înflorire social-cultu- rală.Tirgul Caracal, in care Mihai Viteazul a ridicat Curtea Domnească, și-a păstrat multă vreme caracteristica agrară, fiind înconjurat de mănoase cimpurt de cereale. Construirea unei uzine de vagoane, a unor unități ale industriei alimentare adaugă noi valențe acestui oraș.Orașul Balș, situat tntr-o zonă pitorească pe malul Oltețului, este atestat ca centru urban abia în a- nul 1921 și se dezvoltă industrial în ultimii douăzeci de ani. în orașul Balș, pe șoseaua națională Slatina — Craiova (D.N. 65, E 94) la 28 km de Slatina, a fost construit Complexul turistic „Central" cu 100 de locuri de cazare in camere cu confort de categoria I. cu restaurant, bar de zi și cofetărie. La numai 9 km de Balș, se poate vizita localitatea Oboga, vestit centru de ceramică populară decorată cu mi-

Hanul Scornicești din județul Oltgeometrice și zoo-nunate motive morfe.In cele mai județului Olt unități turistice care oferă, în orice anotimp, condiții optime de odihnă și recreere. Popasul turistic „Pădurea Șarului" este_ amplasat pe șoseaua națională (D.N. 65. E 94) și la 20 km de dure bătrînă de numele. El este sute camping cu 40 de locuri de cazare și cu o braserie spațioasă cu 320 de locuri la mese. Pe ace-

pitorești locuri ale au fost amenajate
Slatina — Craiova la 8 km de Balș Slatina, intr-o pala care și-a luat și dotat cu 20 de că-

Iași traseu, la 23 km de Slatina, pe drumul • județean Scornicești — Poboru. lateral de șoseaua națională Slatina — Pitești (D.N. 65, E 94) se află Hanul Scornicești (în fotografie), excelent loc de popas, cu camere confortabile și un restaurant de categoria I (cu 200 locuri în interior și 80 de locuri terasă).Clima blindă, întinsele livezivii din nordul județului, interesantele vestigii ale unui trecut milenar atrag nenumărați turiști în județul Olt.

de peși
Constantin BĂRBĂCIORU

Ț



Mwfera omratnare, in spiritul conceptiei științifice 
a umerașului Nicnlae Cenusesai, a prpMenrtr cnntempnraneitătii

Manifestări consacrate marii sărbători naționale 
a poporului român

PENTRU O DEZVOLTARE ECHILIBRATĂ 
ȘI ECHITABILĂ A ECONOMIEI MONDIALEBilanțul deosebit de bogat al activității internaționale a României socialiste, prilejuit de apropiata aniversare a 45 de ani de la actul istoric de la 23 August 1944, include ca o componentă esențială eforturile susținute depuse de țara noastră pentru intensificarea colaborării între state, în vederea soluționării gravelor și complexelor probleme economice care confruntă omenirea, pentru o dezvoltare stabilă, echilibrată și dinamică a economiei mondiale, care să asigure progresul tuturor popoarelor lumii.în mod deosebit după Congresul al IX-lea al partidului, de cînd la cîrma destinelor țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. această preocupare s-a concretizat în contribuții de largă apreciere internațională ale secretarului general al partidului, președintele Republicii, atît la elaborarea unui nou concept asupra relațiilor economice dintre state, asupra edificării unei noi ordini economice internaționale, cit și la cristalizarea cerințelor și direcțiilor de acțiune pentru materializarea acestui obiectiv istoric. „Numai o soluționare democratică, in spiritul egalității și avantajului reciproc, al respectului independenței și suveranității naționale, al neamestecului in treburile interne ale altor state — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — va deschide calea depășirii greutăților economice mondiale și dezvoltării armonioase a tuturor statelor, a realizării unei lumi mai drepte și mai bune“.Asemenea preocupări reprezintă un corolar firesc, pe terenul practicii, al concepției teoretice a președintelui Nicolae Ceaușescu privind necesitatea abordării intr-un mod nou, revoluționar, a problemelor dezvoltării în epoca noastră. Este meritul președintelui Nicolae Ceaușescu de a fi indicat — într-un moment cînd economia mondială traversează o perioadă de criză, cind țările industriale cunosc puternice dezechilibre financiare și comerciale, cînd subdezvoltarea și decalajele se adin- cesc. cind țările in curs de dezvoltare sint tot mai apăsate de povara strivitoare a datoriei externe — căile concrete pentru depășirea acestor situații, pentru reașezarea economiei mondiale pe baze sănătoase:In gindirea secretarului general al partidului, progresul economico- social al tuturor statelor reprezintă o necesitate obiectivă, datorită atît interdependentelor crescinde din lumea de azi,, cit și . faptului că subdezvoltarea. sărăcia și mizeria au atins asemenea proporții, incit stabilitatea economiei mondiale depinde nemijlocit de nivelul de dezvoltare a economiilor naționale. De aceea. în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu. principalul obiectiv al unui asemenea mod de abordare este eliminarea subdezvoltării, n actualelor structuri anacronice ale economiei mondiale.Justețea acestor idei și teze și-a găsit, in ultima vreme, elocvente confirmări practice. într-adevăr, în pofida unor previziuni optimiste, economia mondială continuă să se confrunte cu probleme deosebit de complexe și de grave. Departe de a se atenua, fenomenele de criză s-au amplificat și mai mult. în mod deosebit s-a înrăutățit situația țărilor in curs de dezvoltare, a căror datorie externă, de peste 1 300 miliarde de dolari, le-a blocat, practic, creșterea economică — ceea ce a dus la accentuarea subdezvoltării, a decalajelor dintre statele bogate și cele sărace. Semnificativ pentru actuala situație este faptul că țările în curs de dezvoltare, în care trăiește circa 10 la sută din omenire, au o pondere de numai 20 la sută in producția mondială și de doar 5 la șută in activitatea de cercetare tehnico- științifică desfășurată in lume.Desigur, la crearea situației critice din țările subdezvoltate au contribuit mai multi factori, dar printre cei mai nocivi s-au dovedit a fi politicile comerciale protecționiste promovate de țările capitaliste dezvoltate. De la o vreme, obstacolele comerciale se înmulțesc și vizează tot mai mult țările rămase în urmă, în unele cazuri ele afectînd în exclusivitate produsele provenite din statele respective. Pierderile pricinuite de protectionism țărilor lUnfii a treia sint deosebit de mari : calculele aproximative ale organismelor de specialitate ale O.N.U. arată că, dacă ar fi eliminate .taxele ..vamale, alte bariere comerciale, precum și subvențiile acordate de țările industrializate producătorilor interni, produsul national brut al statelor în curs de dezvoltare ar crește cu 3 la sută, iar veniturile din exporturi cu 10 Ia sută, ceea ce Înseamnă o sumă de două ori mai mare decit ajutorul oficial pentru dezvoltare pe care 

ILE DE PRESA
e scurt

INDIA urmărește stabilirea de relații de bună vecinătate cu toate țările din regiune — a declarat președintele Indiei. Ramaswamy Venkataraman, intr-un mesaj a- I dresat națiunii cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a Zilei Independenței. Luind cuvîntul în fata I participanților la o mare adunare care s-a desfășurat, marți, la New Delhi, cu ocazia marcării Zilei Independenței Indiei, primul-mi- nistru, Rajiv Gandhi, a subliniat.• intre altele. necesitatea intăririi unității naționale. El a relevat, de asemenea. succesele obținute de poporul indian în dezvoltarea a- griculturii. științei, in diverse alte . ramuri ale economiei.CONVORBIRI. Thongsavath Khaykham Puithone. prim-adjunct I_________________________________________________

statele sărace îl primesc de Ia cele bogate.Dificultățile țărilor în curs de dezvoltare au fost și mai mult amplificate de dobînziie înalte de pe piața creditului și de instabilitatea ratelor de schimb monetar, care au introdus noi elemente de incertitudine în ce privește atît încasările din exporturi, cît și cheltuielile lor pentru importuri. Restrîngerea comerțului țărilor lumii a treia pricinuiește statelor în cauză importante pierderi în devize, fapt care slăbește capacitatea lor de a asigura nu numai creșterea economică, ci și plata datoriilor externe. Protecționismul alimentează în felul acesta criza datoriilor, care, la rîn- dul ei. produce ample perturbați! în comerțul mondial și, implicit, noi impulsuri spre restricții de tot felul. Dacă nu va fi rupt acest cerc vicios, 4 el va frîna șl mai puternic dezvoltarea economică în lume, inclusiv în țările dezvoltate. Căci, in anii ’60 și ’70, exporturile țărilor capitaliste dezvoltate către statele în curs de dezvoltare au sporit de peste zece ori, ultimul grup de state devenind o importantă piață de desfacere pentru produsele primului grup. în aceste condiții', reducerea importuri

lor țărilor în curs de dezvoltare, ca urmare a înrăutățirii fără precedent a situației lor economice și financiare. nu poate rămine fără urmări asupra creșterii economice a țărilor dezvoltate. Calcule ale O.C.D.E. arată că cele 24 de țări membre, care sînt cele mai dezvoltate din lumea capitalistă, au pierdut in numai cinci ani (1981—1985) un sfert din produsul lor intern brut datorită reducerii posibilităților de producție în urma restringerii cererii mondiale.Apare astfel clar că, așa cum a arătat în repetate rinduri președintele Nicolae Ceaușescu, lumii ierarhizate și polarizate în țări bogate și țări sărace, ale cărei flagrante inegalități în dezvoltare au dus la actuală criză, trebuie să î se ofere o altă perspectivă, a rupturii de criză, prin crearea condițiilor ca dezvoltarea. fiecărei țări să contribuie la progresul general. De aici și aprecierea secretarului general al partidului potrivit căreia ieșirea din criză reclamă renunțarea cu desăvîrșire la vechea practică de a se arunca toate greutățile asupra țărilor sărace și adoptarea unei politici noi, democratice și echitabile, de soluționare a problemelor economiei mondiale.Ideile și tezele novatoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și-au-găsit materializarea în . multiple inițiative și demersuri întreprinse de-a lungul anilor de tara noastră la O.N.U. și în alte foruri .internaționale. Membră a „Grupului celor 77“. din care fac parte cvasitotațitatea țărilor în curs de -dezvoltare, particîpind intens la activitatea statelor nealiniate. România și-a adus îp permanentă contribuția la promovarea cerințelor unei dezvoltări sănătoase, echilibrate a economiei mondiale, la elaborarea unor documente de bază ale Națiunilor Unite in acest domeniu.Președintele Nicolae Ceaușescu are meritul nu numai de a fi fundamentat imperativul unor schimbări de structură, care să reorganizeze pe baze noi,' echitabile, actualul sistem de' relații economice și de a-î? fi dat contururi teoretice dintre cele mai clare,- ci-și-de -a-fi--schițat- căile și modalitățile de realizare a acestui deziderat fundamental. în abordarea acestor’ probleme, secretarul, general al partidului consideră că ceea ce se impune cu maximă urgență este oprirea procesului de degradare a situației economice mondiale. îndeosebi a țărilor în curs de dezvoltare. Un asemenea obiectiv nu poate fi însă realizat — așa cum a demon

al ministrului de externe al R. D. P. Laos, prim-adjunct al Secției internaționale a Partidului Popular Revoluționar Laotian, aflat in vizită Ia Beijing, a conferit cu Zhu Qizhen. adjunct al ministrului afacerilor externe, și cu Zhu Shangqing. adjunct al Secției pentru relații externe a C.C. al P. C. Chinez. Cu acest prilej s-a procedat Ia un schimb de opinii cu privire Ia evoluția vieții politice internaționale și la . situația din cele două țări. A fost exprimată satisfacția in legătură cu îmbunătățirea relațiilor bilaterale și s-a convenit să se adopte măsuri pentru promovarea acestora în continuare.NEGOCIERI. După cum s-a a- nunțat oficial la Washington, intra 

strat și recenta reuniune la nivel înalt a „celor 7“ de la Paris — de un grup restrîns de state, oricît de bogate ar. fi ele. De altfel, reprezentanții celor mai dezvoltate state capitaliste au-dovedit. încă o dată, că nu sint interesați în solutionarea gravelor probleme care confruntă statele în curs de dezvoltare, ci. dimpotrivă, urmăresc perpetuarea politicii de dominație si exploatare, în vederea sporirii veniturilor țărilor bogate în detrimentul majorității covârșitoare a statelor lumii, inclusiv al propriilor popoare. „Conducătorii celor 7 țări — arăta. în .. acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu în interviul acordat ziarului „Al-Irak“ — nu puteau și nici nu pot face acest lucru. A- ceasta, in primul rînd, pentru că ei doresc — și au si discutat ! — cum să-și asigure noi mijloace de îmbogățire".în același - timp, problemele ce confruntă omenirea nu pot fi rezolvate de cîteva țări, deoarece sînt probleme globale, ce privesc toate statele, și. prin urmare, solutionarea lor implică participarea tuturor părților interesate. De aceea. ‘ România, președintele Nicolae Ceaușescu se pronunță pentru convocarea unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., cu participarea tuturor statelor — dezvoltate și in curs de dezvoltare — la care să se realizeze înțelegeri asupra transpunerii în viată a unui plan de acțiune.România apreciază că un Ioc important într-un astfel de program trebuie să-1 ocupe măsurile vizînd soluționarea globală, politico-econo- mică, a problemelor datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, care este nu numai o expresie a actualului sistem inechitabil de relații dintre state, ci și unul din principalele obstacole în calea înfăptuirii noii ordini economice mondiale. De altfel, în ultimii ani. țara noastră a făcut o serie de propuneri care au în vedere atît stingerea datoriei externe. cît și crearea condițiilor necesare relansării procesului dezvoltării in statele debitoare. România se pronunță, totodată, pentru înlocuirea actualului sistem financiar- monetar inechitabil cu un sistem nou, bazat pe principii de egalitate și echitate, care să stimuleze și să’ sprijine în mod real eforturile de progres ale tuturor statelor, și in primul rind ale țărilor rămase în urmă.în același timp, țara noastră, președintele Nicolae Ceaușescu consideră ca imperative esențiale ale unei dezvolțări stabile și dinamice a economiei mondiale combaterea protec- ționismului și realizarea unui comerț liber ; renunțarea la practica embargourilor, blocadelor economice și condiționărilor politice ; stabilirea unui raport just, echitabil, intre prețul materiilor prime și cel al produselor industriale ; asigurarea accesului larg, neîngrădit al tuturor statelor la cuceririle științei și tehnicii moderne ; prevenirea consecințelor nocive ale exodului de cadre calificate din țările in curs de dezvoltare către cele industrializate.Președintele României apreciază că soluționarea într-un mod nou, democratic a problemelor economiei mondiale depinde. în bună măsură, de capacitatea țărilor în curs de dezvoltare de a întări unitatea și colaborarea lor. Tocmai un asemenea obiectiv vizează propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind convocarea unei conferințe Ia nivel înalt a țărilor in curs de dezvoltare, după o pregătire corespunzătoare, implicînd „Grupul celor 77“ și în cooperare cu mișcarea țărilor nealiniate.Țara noastră a arătat nu o dată că realizarea unor, pași concret! în direcția eliminării decalajelor și asigurării unei dezvoltări echilibrate a economiei mondiale presupune alocarea unor mari resurse materiale și bănești, ceea ce nu se poate concepe decit prin intensificarea eforturilor pentru trecerea la dezarmare, la reducerea uriașelor cheltuieli militare, care au devenit o grea povară pentru toate statele, șl canalizarea fondurilor astfel eliberate in direcția progresului economico-social.Interesul deosebit de care s-au bucurat pe ’ plan internațional concepția și propunerile președintelui Nicolae Ceaușescu privind abordarea și soluționarea intr-un mod nou, democratic a problemelor economiei mondiale se. explică tocmai prin caracterul lor-realist și constructiv, prin faptul' că ele definesc modalități concrete de înfăptuire a unei lumi mai drepte și mai bune. în care toate națiunile să se bucure de binefacerile progresului șl păcii.
Gh. CERCE1ESCU

U.R.S.S. și S.U.A. au avut loc negocieri privind călătoriile reciproce ale. locuitorilor Alaskăi și Ciukot- kăi in U.R.S.S. și. respectiv. în S.U.A., precum și privind crearea unei comisii regionale pentru problemele Strimtorii Bering. în legătură cu problemele discutate au fost parafate înțelegerile convenite.CONFIRMARE. Delegații la lucrările Congresului partidului Congresul Național al Poporului din Guyana, care se desfășoară Ia Georgetown, au reconfirmat în funcția de președinte al partidului pe Desmond Hoy te, șeful statului.DECLARAȚIE. P.C. din Israel a cerut guvernului să oprească campania de represiune împotriva populației ..palestiniene și să înceapă negocieri cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei in cadrul unei conferințe internaționale de pace in Orientul Mijlociu. într-o declarație, citată de agenția M.E.N.A.. P.C. din Israel salută, totodată, rezoluțiile celui de-al V-lea congres al mișcării „Al

Importanța istorică a actului de la 23 August 1944, succesele remarcabile obținute de poporul român în opera de construcție socialistă, îndeosebi in perioada deschisă de Congresul al IX-lea al P.C.R., politica de pace și largă cooperare între națiuni promovată de România, inițiativele și acțiunile de amplu ecou internațional ale președintelui Nicolae Ceaușescu in direcția soluționării problemelor cardinale ale omenirii sînt puse în evidență, cu prilejul unor manifestări, peste hotare, dedicate aniversării revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.
MOSCOVA 16 (Agerpres). — în 

cadrul unei conferințe de presă des
fășurate la Moscova au fost evocate 
semnificațiile profunde ale actului 
istoric de la 23 August 1944. care a 
inaugurat o eră nouă in viata po
porului român. Au fost înfățișate pe 
larg prefacerile structurale care au 
avut loc în toate sectoarele de ac
tivitate, evidențiindu-se că perioada 
celor mai dense împliniri a consti
tuit-o cea de după Congresul al 
IX-lea al P.C.R., de cind la cîrma 
destinelor poporului român se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

S-a evidențiat faptul că, in pre
zent, întregul popor român este an
gajat cu toate forfele intr-o vastă 
operă de transpunere in viată a pro
gramelor și planurilor cutezătoare 
elaborate de partidul și statul nostru, 
întimpinind cu remarcabile fapte de 
muncă, in toate domeniile, cea de-a 
45-a aniversare a actului istoric de la 
23 August și cel de-al XlV-lea Con
gres al P.C.R.

Au fost evocate, in continuare, ac
țiunile și inițiativele consecvente ale 
țării noastre, personal ale președin
telui Nicolae Ceaușescu vizînd o 
abordare și o soluționare nouă, demo
cratică a marilor probleme ce con
fruntă omenirea, stăvilirea iraționa
lei curse a înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării, in primul rind a dezar
mării nucleare, întărirea păcii și 
securității, lichidarea subdezvoltării 
și a decalajelor economice și edifi
carea unei noi ordini economice mon
diale, reglementarea pe cale politică 
a tuturor conflictelor și diferendelor 
dintre state, făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

De asemenea, a fost scos in relief 
cursul ascendent al relațiilor de prie
tenie și cooperare pe multiple pla
nuri dintre România și U.R.S.S., 
subliniindu-se rolul hotăritor pe care 
il au întîlnirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihail 
Gorbaciov în dezvoltarea continuă a 
acestor raporturi.

Cu acest prilej, a fost deschisă o 
expoziție înfățișind realizările cele 
mai semnificative ale poporului ro
mân în anii noii orânduiri, în special 
după Congresul al IX-lea al P.C.R.

Un stand de carte a prezentat la 
loc de frunte opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. De asemenea, au 
fost expuse lucrări științifice ale to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

A fost prezentat un film documen
tar, avind ca temă actul istoric de la 
23 August 1944 și semnificațiile sale 
in viata țării noastre.

Au participat reprezentanți ai C.C. 
al P.C.U.S., ai conducerii M.A.E., Mi
nisterului Apărării și unor' ministere 
economice, ai Consiliului Central al 
Sindicatelor, oameni de știință, cultu
ră și artă, ziariști.

ANKARA 16 (Agerpres). — La Cen
trul de presă al Asociației ziariștilor

LIBAN ■■ Consiliul do Securitate cheamă la reluarea 
negocierilor in scopul încetării ostilităților militareîn ultimele zile, situația din Liban a cunoscut o agravare accentuată, pe măsură ce luptele dintre forțele adverse au continuat cu intensitate. Violenta acestor confruntări este Ilustrată de numărul mare de victime. Agențiile de presă relatează că luptele, declanșate in martie și intensificate în ultima săptămină, s-au soldat cu aproximativ 750 de morii si 2 000 de răpiți.în legătură cu deteriorarea situației. libaneze,. Consiliul de Securitate s-a întrunit îritr-o ședință de urgentă la solicitarea secretarului general al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, și a adoptat o declarație care cheamă la incetarea imediată și totală a focului în Liban și la reluarea negocierilor desfășurate sub egida Ligii Arabe. în scopul încetării ostilităților' militare. în scrisoarea adresată , președintelui în e- xercițiu al Consiliului de Securitate, Javier Perez de Cuellar a arătat că actuala criză din Liban reprezintă o amenințare la adresa păcii și securității internaționale și că O.N.U. are obligația să preîntimpine continuarea. vărsării de singe în a- ceastă țară.Totodată, miniștrii de externe ai țărilor membre ale Comitetului tripartit al Ligii Arabe au apreciat, într-un, comunicat difuzat Ia Alger, că recenta agravare a situației din Liban împiedică eforturile de in

Fatah", principala componentă a O.E.P.. ale cărui lucrări s-au încheiat recent la Tunis.PREȘEDINTELE INDONEZIEI, Suharto, a declarat că tara sa este gata pentru a normaliza relațiile cu R.P. Chineză, informează agenția China Nouă, citind surse de la Jakarta. Agenția precizează că decizia normalizării relațiilor dintre Indonezia și China a fost luată în cadrul întîlnirii care a avut Ioc la Tokio. în luna februarie a.c., între președintele Suharto și ministrul de externe chinez, Qian Qichen.PROCESUL DE RECONCILIERE NAȚIONALĂ în Ciad a fost pe deplin înfăptuit, sarcina deosebit de importantă care stă in prezent în fața poporului ciadian fiind întărirea unității naționale în numele dezvoltării — a declarat ministrul agriculturii al Ciadului. Gouă- ra Lassou, aflat în vizită la Ouagadougou. în cursul acestei vizite el a inminat șefului statului Burkina Faso. Blaise Compaore, un mesaj din partea președintelui Cia

din Ankara a avut loc o întllnire cu 
reprezentanți ai marilor cotidiane. a- 
gențiilor de știri și posturilor de ra- 
dio-televiziune din Turcia.

Au fost relevate, cu acest prilej, 
importanța covirșitoare a evenimen
tului în istoria multimilenară a pa
triei noastre, contribuția adusă de 
România la înfrângerea definitivă a 
fascismului, la eliberarea Ungariei, 
Cehoslovaciei și a unei părți a Aus
triei. Au fost prezentate, pe larg, 
transformările revoluționare care au 
avut loc in viata societății românești 
in anii construcției socialismului.

în mod deosebit, au fost puse în 
evidență înfăptuirile istorice dobîn- 
dite după Congresul al IX-lea al 
P.C.R. Au fost subliniate măsurile 
elaborate, din inițiativa și sub direc
ta îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru dezvol
tarea economică și socială a țării, 
pentru continua perfecționare a or
ganizării și conducerii societății ro
mânești. dezvoltarea și adincirea de
mocrației muncitorești-revolufionare, 
asigurarea condițiilor participării ne
mijlocite a oamenilor muncii la ela
borarea și înfăptuirea politicii inter
ne a partidului și statului nostru.

în cadrul intilniril au fost reliefa
te marile succese obținute, sub în
drumarea competentă a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și 
savant de largă recunoaștere inter
națională, in dezvoltarea științei, in- 
vățămîntului și culturii in România.

A fost prezentată poziția României 
în ceea ce privește soluționarea ma
rilor probleme ale omenirii și, in a- 
cest cadru, dezvoltarea relațiilor de 
colaborare și cooperare între fârile 
din Balcani, pentru transformarea 
Balcanilor intr-o zonă a păcii, prie
teniei și bunei vecinătăți, fără arme 
nucleare și chimice, fără trupe și 
baze militare străine.

Au fost, de asemenea, subliniate 
bunele relații existente între Româ
nia și Turcia, contribuția determinan
tă a convorbirilor și înțelegerilor ro- 
mâno-turce la cel mai înalt nivel la 
impulsionarea și amplificarea conti
nuă a acestora.

PHENIAN 16 (Agerpres). — La 
Nampho, R.P.D. Coreeană, a avut loc. 
sub auspiciile Comitetului municipal 
de partid și Asociației de prietenie 
coreeano-română, o adunare omagia
lă a reprezentanților oamenilor mun
cii din acest oraș.

în cuvîntările rostite au fost subli
niate pe larg semnificația istorică a 
evenimentului, precum și succesele 
remarcabile dobîndite de poporul nos
tru sub conducerea Partidului Co
munist. Român, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
A fost relevată importanța lichidării 
datoriei externe, arătîndu-se că a- 
ceasta consfințește deplina indepen
dentă, politică și economică, a Româ
niei socialiste. S-a evidențiat carac

staurare a păcii în țară. Documentul cere părților în conflict să înceteze acțiunile militare și să salveze tara de la o evoluție care la amenință pe toate, fără excepție.în același timp, șefi de stat, oficialități guvernamentale din diferite țări, reprezentanți ai unor organizații internaționale au deplins continuarea luptelor în Liban. în ciuda tentativelor vizînd incetarea a- cestora. și au chemat la oprirea ostilităților și crearea condițiilor pentru reinstaurarea păcii, a ordinii sociale și constituționale în această tară. (Agerpres)NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). — Comitetul O.N.U. pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian a hotărît să includă in raportul pe care il va prezenta celei de-a 44-a sesiuni a A- dunării Generale a O.N.U. concluziile și recomandările Simpozioanelor și seminariilor. desfășurate sub egida Națiunilor Unite, care au relevat necesitatea imperioasă a reglementării juste și durabile a. conflictului din Orientul Mijlociu, inclusiv a problemei palestiniene, pe calea convocării unei conferințe internaționale de pace la care să participe toate părțile implicate în conflict, precum și țările membre permanente ale Consiliului de Securitate.
dului. Hissene Habre — relatează agenția T.A.S.S.PRIMIRE LA DAMASC. Președintele Siriei. Hafez Al-Assad, l-a primit pe ministrul afacerilor externe al Iranului. Aii Akbar Ve- layati. aflat la Damasc în fruntea unei delegații. Anterior, oaspetele iranian a conferit cu omologul său sirian. Farpuk Al-Sharaa. în centrul convorbirilor purtate s-au a- flat impulsionarea cooperării si- riano-iraniene. precum și probleme regionale și internaționale.ACORD. într-o declarație făcută la Buenos Aires, ministrul argentinian al relațiilor externe. Domingo Cavallo, a anunțat realizarea unui acord privind inițierea, miercuri, Ia sediul O.N.U. din New York, de negocieri directe intre Argentina și Marea Britanie. El a precizat că negocierile preliminare se vor desfășura intre reprezentanții celor două țări la O.N.U. Dialogul direct intre Argentina Și Marea Britanie pune capăt unei stări de tensiune și necomunicare între țările respective, ivită în urma conflictului din 1982.

terul constructiv, realist al inițiative
lor și acțiunilor întreprinse de Româ
nia, de președintele Nicolae Ceaușescu 
pentru promovarea păcii, pentru 
dezarmare, securitate și colaborare 
în Europa și in lume.

S-a dat o înaltă apreciere relații
lor de prietenie și colaborare dintre 
România și R.P.D. Coreeană, care se 
dezvoltă rodnic, pe baza dialogului 
permanent și a înțelegerilor realizate 
la cel mai înalt nivel.

Participanta la adunarea omagială 
au vizionat expoziția „România 
1944—1989 in imagini" și au urmărit 
un film artistic românesc.

BUENOS AIRES 16 (Agerpres). — 
— La Facultatea de agronomie a 
Universității din orașul argentinian 
La Plata a fost prezentată semnifi
cația actului istoric de la 23 August 
1944. Ațț fost făcute ample referiri 
la participarea României la lupta 
împotriva hitlerismului, pentru eli
berarea întregului teritoriu al țării, 
la contribuția armatei române la 
eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și 
unei părți a Austriei.

Au fost prezentate pe larg marile 
realizări ale poporului român in cei 
45 de ani de la eliberare, subliniin
du-se mărețele înfăptuiri de cind 
la conducerea partidului și sta
tului nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Totodată, a fost evidențiată con
tribuția deosebită a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu la dezvoltarea cercetării 
științifice, a învățământului și cul
turii in România.

De asemenea, au fost prezentate 
politica externă a țării noastre, 
participarea activă a României so
cialiste la soluționarea justă a ma
rilor probleme ale vieții internațio
nale.

Manifestarea a inclus proiectarea 
a două filme documentare.

HELSINKI 16 (Agerpres). — în 
capitala Finlandei a fost inaugurată 
expoziția documentară de fotografii 
„România 1944—1989". care oglindește 
semnificația revoluției de eliberare 
socială și națională, marile trans
formări și realizări obținute de po
porul român, sub conducerea parti
dului. în domeniile economic, social, 
al științei, culturii și învățământului.

Manifestarea a cuprins și verni
sajul unei expoziții de carte social- 
politică, în cadrul căreia la loc cen
tral se află volume din opera 

i tovarășului Nicolae Ceaușescu. De 
asemenea, sint expuse lucrări ale 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, precum șt proiec
tul Programului-Directivă și Tezele 
pentru cel de-al XlV-lea Congres al 
P.C.R.

SAN JOSE 16 (Agerpres). — La 
Facultatea de relații internaționale 
a Universității Naționale din orașul 
costarican Heredia a fost prezen
tată conferința „Considerentele și 
propunerile României, ale președin
telui. Nicolae Ceaușescu în legătură 
cu problemele dezarmării, asigurării 
păcii și securității internaționale*. 
Decanul facultății, Mayrand Rober
to Rios, și reprezentanți ai Institu
tului diplomatic „Manuel Maria 
Peralta*, de pe lingă Ministerul

R.P. CHINEZA; Priorități ale economiei naționale 

pentru a doua jumătate a acestui anBEIJING 16 (Agerpres). — Premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Li Peng, a declarat că prioritățile economice ale tării pentru a doua jumătate a acestui an sînt stabilizarea prețurilor, obținerea unei recolte agricole bune și reducerea decalajului dintre cerere șl ofertă — informează agenția China Nouă. La o ședință a Consiliului de
Vii proteste împotriva acțiunilor represive 

ale autorităților de la SeulPANMUNJON 16 (Agerpres). — După cum informează agenția A.C.T.C., autoritățile sudeoreene au arestat la Panmunjon pe Rim Su Gyong, delegată a Consiliului National al Reprezentanților Studenților din Coreea de Sud, care a luat parte la cel de-al XIII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților de la Phenian.Autoritățile sud-coreene au mobilizat importante forțe polițienești pentru a împiedica manifestațiile populare de solidaritate cu studenta Rim Su Gyong.PANMUNJON 16 (Agerpres). — Chon Gum Chol. vicepreședinte al Comitetului Pentru Reunificarea Pașnică a Patriei din R.P.D. Coreeană, a declarat la o conferință de presă că denunță In mod ferm intenția autorităților sud-coreene de a pedepsi pe studenta Rim Su Gyong și a avertizat în legătură cu efectele unei asemenea acțiuni asupra relațiilor Nord-Sud.
R.SA. t Se intensifică mișcarea pentru anularea 

stării de urgență și lichidarea apartheiduluiLUSAKA 16 (Agerpres). — într-o conferință de presă care a avut loc la Lusaka, secretarul general al Congresului Național African (A.N.C.), Alfred Nzo. a declarat că A.N.C. este gata să trimită reprezentanți la a- propiatele convorbiri prevăzute să aibă loc între șeful statului zambian și cel al R.S.A. Fr. de Klerk, la sfir- șitul lunii august. El a apreciat că demisia forțată a lui P. Botha din funcția de șef al statului sud-african marchează începutul sfîrșitului sistemului criminal al apartheidului și înaintarea neîntreruptă a democrației nerasiale în Africa de Sud. P. Botha a fost principalul promotor al 

Relațiilor Externe, au evidențiat 
importanta inițiativelor de pace ale 
președintelui României, contribuția 
activă a politicii externe românești 
la instaurarea unui climat de încre
dere și cooperare între toate statele lumii.

La Muzeul Național al Republicii 
Costa Rica a fost inaugurată expo
ziția de fotografii „România se pre
zintă*, care înfățișează imaginea de 
astăzi a orașelor ți satelor țării, 
dezvoltarea economiei românești.

Postul „Radio Universidad* a ini
țiat un ciclu de emisiuni speciale 
consacrate României.

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
La Biblioteca română din New 
York a avut loc vernisajul expozi
ției „Aeronautica românească — 
1989*.

A fost subliniată, în acest cadru, 
semnificația actului istoric de la 
23 August 1944 și au fost eviden
țiate marile realizări ale poporului 
român în anii construcției socialis
mului, îndeosebi după Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

Au fost, totodată, relevate activi
tatea de pionierat, tradițiile și prio
ritățile românești în domeniul avia
ției, realizările și perspectivele in
dustriei aeronautice din fura noastră.

într-un stand de carte social- 
politică au foșt expuse opere ala 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

VIENA 16 (Agerpres). — O ma
nifestare culturală dedicată țării 
noastre a fost organizată la Viena. 
Cu acest prilej, au fost proiectate 
filme documentare ce înfățișează 
marile succese ale poporului român 
în opera de edificare a socialismu
lui, precum și pelicule artistica 
românești de lung metraj.

La manifestare au participat re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe al Austriei, cadre uni
versitare și studenți de la Institutul 
de romanistică al Universității din 
Viena, membri ai Asociației de prie
tenie Austria-România.

Tot la Viena s-a desfășurat o ma
nifestare culturală românească, or
ganizată în colaborare cu Asociația 
de prietenie Austria-România și 
găzduită de Universitatea Populară 
a celui mai mare cartier vienez, 
Florisdorf.

în cadrul manifestării a fost ver
nisată o expoziție de pictură româ
nească.

LONDRA 16 (Agerpres). — în
semnătatea actului istoric de la 
23 August, realizările deosebite ob
ținute de România pe calea dezvol
tării sale libere, independente, per
spectivele luminoase ce se deschid 
țării noastre, politica țxtemă activă 
promovată sub conducerea președin
telui Nicolae Ceaușescu pentru edi
ficarea unei păci trainice in lume 
au fost reliefate în cadrul unei ma
nifestări culturale desfășurate la 
Londra, sub auspiciile Asociației de 
prietenie Marea Britanie-România.

A fost prezentată, de asemenea, o 
expoziție de carte social-politică, la 
loc de frunte aflindu-se opere ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
precum și expoziția documentară de 
fotografii „România — astăzi*.

A fost vizionat un film docu
mentar.

Stat, premierul a făcut apel la organele locale să ia măsuri hotărite și eficiente pentru păstrarea sub control a prețurilor. Recolta de vară a fost bună. Producția Industrială pe primele șapte luni a înregistrat o creștere de 10,6 la sută, iar controlul inflației a înregistrat progrese.

în Coreea de Sud au avut loc tulburări declanșate de acțiunea autorităților de la Seul împotriva unui lider al opoziției, membru al Partidului Păcii și Democrației (P.P.D.), Soo Gen Won, care a vizitat R.P.D. Coreeană și din această cauză a fost amenințat cu închisoarea pe viață. Pentru liniștirea spiritelor, șeful regimului sud-coreean. Roh Tae Woo, a făcut apel la ordine.Pe de altă parte — așa cum informează agenția T.A.S.S. citind surse sud-coreene — liderul P.P.D., Kim Dae Jung, a fost retinut la politie și supus unui lung interogatoriu in legătură cu o presupusă complicitate in organizarea așa-nu- mitei călătorii ilegale a lui Soo. El urmează să apară în fata unui tribunal după alegerile parțiale de la 18 august pentru „parlamentul" de la Seul.Conducerea P.P.D. a arătat că a- ceste manevre ale regimului de la Seul au ca scop să dea o lovitură P.P.D. în preajma alegerilor.(Agerpres)

politicii rasiste brutale și agresive care a determinat moartea și distrugerea a milioane de sud-afrlcani, promotorul terorismului de stat.PRETORIA 15 (Agerpres). — Arhiepiscopul Desmond Tutu, cunoscută personalitate din cadrul mișcării antiapartheid din Africa de Sud, a cerut actualului lider al Partidului National, de guvernămînt, președintele interimar al R.S.A., Frederik de Klerk, să procedeze, după alegerile din 6 septembrie a.c., la anularea stării de urgență din țară, să permită legalizarea grupărilor și activităților politice interzise și să declare amnistia — informează agenția I.P.S.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA c . Cod 71 341. București Plata Sclntell nr. 1. Tel. 17 80 10, 17 80-20. Abonamentele se-fac la oficiile poștale șl dlfuzoril din întreprinderi și Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESF1LATELIA" — Rectorul îexport-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grivlțel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCtNTEII 40 360

4


