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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a avut loc, 
vineri, 18 august, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a dezbătut unele probleme 
PRIVIND PREGĂTIREA CONGRESULUI AL 
XIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN.

Analizîndu-se stadiul pregătirilor, s-a 
subliniat că, in această perioadă, comi
siile special constituite au depus o intensă 
activitate pentru definitivarea tuturor lu
crărilor care privesc organizarea și desfă
șurarea marelui forum al partidului din 
luna noiembrie. Pe baza concluziilor la 
care s-a ajuns in cadrul comisiilor, secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a propus unele îmbu
nătățiri privind numărul și componența 
membrilor ce urmează a fi aleși în orga
nele conducătoare ale partidului. Astfel, 
s-a propus ca numărul membrilor Comi
tetului Central, ce vor fi aleși la Congre
sul al XlV-lea, să crească de la 455, cit 
se stabilise la Plenara C.C. al P.C.R. din 
27—28 iunie a.c., la 465.

De asemenea, in vederea creșterii pre
zenței in Comitetul Central a activiștilor 
din rindul muncitorilor care lucrează ne
mijlocit in producție, s-a hotărit ca nu
mărul acestora să crească la 45, iar al 
țăranilor participant direcți la activitatea 
din agricultură, la 20. Avind in vedere că 
la aceștia se adaugă activiștii de partid 
și de stat, care, de asemenea, in marea 
lor majoritate, provin din rindul muncito
rilor și țăranilor, se va asigura astfel în
tărirea și mai puternică a caracterului 
muncitoresc al partidului.

Subliniind importanța acestor măsuri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că 
partidul nostru este și trebuie să rămină 
întotdeauna un partid al clasei munci
toare, un partid revoluționar, care să se 
identifice — ca și pină acum — cu inte
resele fundamentale ale muncitorilor, ță
ranilor, ale tuturor oamenilor muncii, să 
slujească neabătut cauza socialismului și 
comunismului, a progresului și înfloririi 
intregii națiuni.

In continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a analizat RAPORTUL PRIVIND REALI
ZAREA, IN TRIMESTRUL II 1989, A PRIN

CIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECO- 
NOMICI APROBAȚI LA CAPACITĂȚILE IN
DUSTRIALE PUSE IN FUNCȚIUNE.

Pornind de la rezultatele obținute, și 
îndeosebi de la importanța introducerii 
in circuitul economic a tuturor obiective
lor de investiții, Comitetul Politic Execu
tiv a cerut guvernului, consiliilor de coor
donare pe ramuri, conducerilor ministe
relor, centralelor industriale și întreprin
derilor să acționeze cu întreaga răspun
dere pentru lichidarea stărilor de lucruri 
negative existente, pentru o cit mai bună 
organizare și desfășurare a activității in 
acest domeniu, astfel incit, in cel mai 
scurt timp, toate capacitățile de produc
ție să lucreze la parametrii proiectați. In 
acest scop, s-a indicat ca, pină la 30 au
gust, ministerele economice, și in special 
Ministerul Industriei Metalurgice, Ministe
rul Industriei Chimice și Petrochimice, Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de Mașini, 
să prezinte programe concrete de măsuri 
pe fiecare unitate, pe fiecare instalație, 
in vederea realizării tuturor indicatorilor 
tehnico-economici aprobați la capacită
țile industriale puse in funcțiune, astfel 
incit, pină cel mai tirziu la 15 octombrie, 
să fie recuperate toate rămînerile in ur
mă existente in acest domeniu. S-a cerut 
să se acorde o atenție deosebită intensi
ficării acțiunilor privind înfăptuirea pro
gramelor de modernizare, de reducere a 
consumurilor, de ridicare a nivelului teh
nic și calitativ al produselor.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
apoi RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA 
DESFĂȘURATĂ IN SEMESTRUL I 1989 
PENTRU REZOLVAREA PROPUNERILOR, 
SESIZĂRILOR, RECLAMAȚIILOR Șl CERE
RILOR OAMENILOR MUNCII ADRESA
TE CONDUCERII PARTIDULUI.

Comitetul Politic Executiv a cerut să 
se acorde, in continuare, o mare impor
tanță rezolvării problemelor ridicate de 
oamenii muncii, prin scrisori, in audiențe 
și cu alte prilejuri — expresie a profun
dului democratism ce caracterizează orin
duirea noastră socialistă, a încrederii 
largi a maselor populare in partid, in po
litica sa internă și externă, ce corespun
de pe deplin intereselor vitale ale între
gii națiuni.

In continuarea ședinței, Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut unele probleme 
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privind activitatea internațională a parti
dului și statului nostru.

In acest cadru, Comitetul Politic Exe
cutiv a aprobat PROPUNERILE PRIVIND 
PARTICIPAREA REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA LA CEA DE-A IX-A CONFE
RINȚĂ A ȘEFILOR DE STAT Șl DE GU
VERN Al ȚĂRILOR NEALINIATE, care va 
avea loc la Belgrad, in perioada 4-7 
septembrie a.c.

Comitetul Politic Executiv a dat dele
gației țării noastre mandatul de a pre
zenta, cu acest prilej, poziția României, 
acțiunile și inițiativele secretarului gene
ral al partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind 
creșterea rolului și contribuției mișcării de 
nealiniere in etapa actuală a vieții inter
naționale și in perspectivă.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, 
de asemenea, PROPUNERILE PRIVIND 
PARTICIPAREA REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA LA CEA DE-A 44-A SESIUNE 
A ADUNĂRII GENERALE A ORGANIZA
ȚIEI NAȚIUNILOR UNITE.

S-a stabilit ca, pe baza mandatului 
încredințat, delegația țării noastre să ac
ționeze pentru adoptarea de către O.N.U. 
a unor măsuri eficiente care să ducă la 
promovarea fermă in relațiile internațio
nale a principiilor deplinei egalități in 
drepturi, respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului in 
treburile interne, nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu forța, avantajului reci
proc, la crearea condițiilor necesare dez
voltării libere și independente a fiecărui 
popor.

Comitetul Politic Executiv a cerut dele
gației române să reafirme, de la tribuna 
O.N.U., hotârirea României de a-și aduce 
întreaga contribuție la creșterea rolului 
Organizației Națiunilor Unite in viața in
ternațională, ca un cadru larg, democra
tic, de conlucrare intre toate națiunile 
pentru soluționarea problemelor complexe 
ce confruntă omenirea, la instaurarea în 
lume a unui climat de destindere, secu
ritate, încredere și rodnică colaborare, la 
împlinirea aspirațiilor de pace, libertate, 
independență și progres ale tuturor 
popoarelor.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

ÎN TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
• Colective de oameni ai muncii din economie raportează obținerea 
unor succese de seamă in îndeplinirea și depășirea planului
• Oamenii muncii de pe ogoare raportează încheierea recoltării fa
solei, orzoaicei de primăvară, ovăzului, cînepii și realizarea unor 
producții mari la hectar

IN PAGINA A V-A

CONSTANȚA : Crește 
eficiența economică

Oamenii muncii din județul 
Constanta își sporesc eforturile 
pentru a întîmpina marea sărbă
toare de la 23 August și Congre
sul al XlV-lea al partidului cu 
noi și semnificative succese. în 
toate unitățile economice au fost 
initiate acțiuni menite să contri
buie la creșterea productivității 
muncii, valorificarea mai eficientă 
a materialelor și materiilor prime, 
realizarea unor produse de calitate 
superioară. Printre întreprinderile 
cu cele mai bune rezultate în înde
plinirea planului și creșterea efi
cienței economice se numără în
treprinderea Electrocentrale Con
stanta Întreprinderea-Antrepriză 
de Construcții Hidrotehnice Por
tuare, Centrala-Antrepriză Gene
rală de Construcții Hidrotehnice 
Constanța, întreprinderea Minieră 
„Dobrogea altele. (Lucian
Cristea).

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

I Ambasadorul Malayeziei,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, vineri, 
18 august, la Snagov. pe ZainUddin

Abdul Rahman, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și ple-

nipotențiar al Malayeziel în țara 
noastră. (Continuare in pagina a 
V-a).

c Ambasadorul Republicii Portugheze,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri, la Snagov, pe 
Carlos Macieira Ary Dos Santos, care

și-a prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re

publicii Portugheze în Republica So
cialistă România. (Continuare in pa
gina a V-a).

Trimisul special al ziarului sovietic „Pravda<1

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a

primit, vineri, la Snagov, pe 
Avercenko Boris Efimovici. tri
mis special al ziarului sovietic 
„Pravda",

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un in
terviu pentru ziarul „Pravda".

Analiză profund științifică, remarcabilă
contribuție creatoare la îmbogățirea

teoriei și practicii revoluționare• ••

Impresionanta operă teoretico- 
ideologică a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îmbrățișează o 
vastitate de probleme ridicate de 
progresul societății românești, de 
evoluția lumii contemporane, conți
ne aprecieri și orientări, previziuni 
și soluții de cea mai mare impor
tanță pentru înțelegerea dinamicii 
actuale a societății, a proceselor 
înnoitoare pe care aceasta le cu
noaște sub impactul profund și du
rabil al revoluției științifico-teh- 
nice contemporane. Edificată într-un 
permanent dialog cu viața econo- 
mico-socială a țării, a lumii de 
astăzi, vasta operă a secreta
rului generail al partidului 
ilustrează pilduitor o exempla
ră capacitate de generalizară 
teoretică, un profund atașa
ment la valorile și idealurile 
socialiste, preocuparea de a 
analiza problemele în dialec
tica și devenirea lor legică, da 
a le raporta la exigențele vii
torului,' de a orienta perma
nent investigația, precum și 
soluțiile preconizate cu fața la 
cerințele epocii, la exigențele 
cunoașterii contemporane.

Aceste trăsături se regăsesc 
din plin ți în recentul volum al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Întitulat PROCESUL REVOLU
ȚIEI ȘI CONSTRUCȚIEI SO
CIALISTE IN ROMÂNIA (tex
te alese), apărut in Editura 
Politică.

Apariția lucrării în această 
perioadă în care întregul nos
tru partid și popor. într-o de
plină unitate, dezbat aprecie
rile și orientările din proiectul 
Programului-Directivă și Te
zele pentru Congresul al 
XlV-lea al partidului — do
cumente programatice care în
treprind o amplă analiză a 
stadiului actual al construcției 
socialiste în România, jalonînd 
cu clarviziune dezvoltarea 
noastră viitoare pină în per
spectiva anilor 2000—2010 —
constituie un remarcabil eve
niment al vieții politico-ideo- 
logice a țării, expresie eloc
ventă a spiritului creator ce
animă activitatea partidului, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Structurat in mai multe capitole, 
volumul reliefează importanța deo
sebită pe care o serie de probleme 
cardinale ale construcției socialiste 
o au pentru edificarea cu succes a 
noii orînduiri, cerința ca acestea să 
fie soluționate în spiritul autentic 
al concepției despre lume și viață 
a clasei muncitoare. Analizînd ase
menea teme majore cum ar fi ne
cesitatea obiectivă a trecerii ome
nirii, pe cale revoluționară, de la 
orinduirea capitalistă la cea socia
listă, rolul clasei muncitoare și al 
partidului său politic în lupta po
porului nostru pentru dreptate și 
libertate socială, importanța analizei 
stadiului de evoluție a societății, a 
definirii corecte a etapelor sale de 
dezvoltare, lucrarea se constituie 
intr-o sinteză a experienței româ
nești In domeniul desfășurării 
unitare și neîntrerupte a revoluției 
și construcției socialiste.

Documentele programatice ale 
partidului nostru, vasta oțieră teo
retică a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. aduc 
în lumina noilor date ale procesu
lui revoluționar in România și pe 
plan mondial argumente edifica
toare în sprijinul concluziei fun
damentale a socialismului științific

cu privire la necesitatea obiectivă 
și inevitabilitatea trecerii omenirii 
de la orinduirea capitalistă la orin- 
duirea dreptății și egalității sociale, 
orinduirea socialistă.

Aprecierile incluse în volum sub
liniază adevărul că mai ales în ac
tualele împrejurări, cînd asistăm la 
o nouă ofensivă a celor mai reacțio
nare cercuri imperialiste, se impune 
să fie evidențiate învățămintele is
toriei care demonstrează că trecerea 
de la o orânduire la alta s-a reali
zat, întotdeauna, pe cale revoluțio
nară, că rolul hotărîtor l-au avut, 
întotdeauna, masele, popoarele.

într-o epocă în care nu lipsesc 
interpretările deformante despre 
clasa muncitoare, contestîndu-i-se 
rolul de promotor pe scena istoriei, 
într-o epocă în care nu puțini au
tori vorbesc de „diminuarea" pină 
la dispariție a acestui rol, lntr-uiT 
moment cînd misiunea istorică a 
clasei muncitoare este direct sau 
numai implicit pusă sub semnul în
trebării, președintele României so
cialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
efectuează, 
piilor 
lucită 
revin
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Tezele cuprinse în volum relevă 
faptul că procesul revoluționar se 
desfășoară într-o diversitate mereu 
mai mare de condiții și împreju
rări, ceea ce ridică sarcini și preo
cupări specifice în fața luptei cla
sei muncitoare, a maselor populare 
pentru libertate, pentru progres șl 
dreptate, pentru socialism. Practica 
socială, experiența au probat ade
vărul că noua orînduire se dezvol
tă cu succes pe temeiul strategie! șl 
tacticii care țin seama permanent 
de cerința asigurării echilibrului 
optim al relației general—particular. 
Respectarea principiilor generala nu 
exclude, desjgur, forme diferite de 
transpunere a lor în viață, po
trivit particularităților fiecărei țări. 
„Ne-am pronunțat întotdeauna șl 
am acționat, arăta în acest sens 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. con
form teze! că fiecare popor, fiecare 
partid trebuie să-și elaboreze de 
sine stătător linia sa general poli
tică, să aplice legile generale și 
principiile socialismului la realită
țile și condițiile din fiecare (ară. 
Dar am subliniat întotdeauna — și 
nu pot să nu subliniez și acum — că 
toate acestea presupun o poziție 
clară, consecventă față de principii
le revoluționare, față de apărarea 
intereselor clasei muncitoare, care 
reprezintă forța și clasa conducă
toare în societate".

din perspectiva princi- 
teoriei revoluționare, o stră- 

analiză a răspunderilor ce 
azi clasei muncitoare, proiec
tează o lumină optimistă, 
profund întemeiată, cu privi
re la capacitatea acestei clase 
de a Înfăptui idealurile de 
dreptate ale celor mulți, de a 
asigura progresul susținut al 
societății contemporane, de a 
orienta evoluția acesteia In lu
mina unor valori și opțiuni 
umaniste.

înfățișind numeroasele mo
mente de nepieritor eroism ale 
clasei muncitoare în istoria 
modernă a României, volumul 
pune cu putere in lumină 
ideea că tncă de la apariția sa 
pe scena vieții social-politice 
și apoi, In toate momentele de
cisive ale istoriei noastre na
ționale, în marile bătălii socia
le împotriva exploatării șl 
asupririi, în lupta antifascistă, 
culminind cu revoluția de eli
berare socială și națională, 
antifascistă și anti imperialistă 
de la 23 August 1944, în în
făptuirea revoluției șl con
strucției socialiste clasa mun
citoare s-a afirmat drept clasa 
socială cea mai avansată, ex
ponenta și apărătoaroa intere
selor vitale ale întregului 
popor.

Experiența țării noastre con
firmă concluzia întemeietorilor 
socialismului științific — de- 
curgind din legile obiective ale 
revoluției și construcției socia
liste — potrivit căreia condu
cerea societății de către clasa 
muncitoare este necesară nu 
numai în etapele inițiale ale 
luptei pentru eliberare so

ci de-a lungul întregului 
i revoluționar de edificare 

societăți. Misiunea cla-

dală, 
proces revoluționar de 
a noii societăți. Misiunea __
sei muncitoare are totodată un ca
racter global, atotcuprinzător, a- 
ceastă clasă manifestîndu-se drept 
forța socială cea mai avansată in 
orice societate, indiferent de orin
duirea social-politică, afirmîndu-se 
nu numai pe plan social-economic șl 
politic, dar și pe arena internațio
nală ca factor de importantă hotărî- 
toare in lupta popoarelor pentru 
independență, pace, progres.

O mare importanță au in condi
țiile actuale aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind creșterea 
și întărirea rolului conducător al 
partidului clasei muncitoare, al 
partidului revoluționar, ca o condi
ție esențială, hotăritoare a succesu
lui operei de construcție socialistă. 
„Nu există și nu poate exista — 
se subliniază în lucrare — perfec
ționarea și dezvoltarea socialismului 
fără un partid unic al clasei munci
toare, cu o concepție revoluționară 
despre lume și viață, care să ac
ționeze cu fermitate pentru unirea 
întregului popor în apărarea cuce
ririlor socialismului, pentru dezvol
tarea socialismului, ridicarea bună-
(Continuare în pag. a lV-a)

Noi construcții de locuințe in municipiul Tulcea

• forțelor 
teritoriu! 
tovarășul 

Expunerea 
privire la

„Repartizarea justă 
de producție pe întreg 
țării — sublinia 
Nicolae Ceaușescu în 
din noiembrie 1988 cu . 
stadiul actual al societății socia
liste românești și perspectivele 
sale viitoare — constituie una din 
marile realizări ale construcției 
socialiste din țara noastră, care 
asigură condiții de muncă oameni
lor muncii din toate județele, ri
dicarea nivelului de trai material 
și spiritual, a gradului de civiliza
ție, condiții pentru adevărata ega
litate in drepturi pentru toți cetă
țenii patriei noastre, fără nici o 
deosebire".

Acesta a fost ți este efectul in
dustrializării, al judicioasei politici 
de alocare permanentă a unei rate 
de acumulare de circa 30 la sută 
din venitul național și de aplicare 
consecventă a programelor de in
vestiții in toate zonele țării, cu 
precădere in județele mult rămase 
în urmă, acelea a căror zestre 
economică, in primul rind indus-

trială, friza pauperismul. Astfel, 
dacă in perioada 1965—1985 volu
mul total al investițiilor din secto
rul socialist a crescut de 4,6 ori, 
în județe ca Vilcea, Covasna și 
Bistrița-Năsăud acesta a crescut 
de 12 ori, in Mehedinți și Gorj de 
10 ori, in Sălaj de 9,6 ori, în Dîm
bovița de 9,4 ori, sporuri superi
oare inregistrindu-se și in județe 
precum Vaslui, Alba, Giurgiu, Satu 
Mare, Tulcea. Toate acestea au 
asigurat, an de an, realizarea unui 
vast program de dezvoltare a ca
pacităților de producție industria
le, agricole, a transporturilor, a 
vastului program de construcții de 
locuințe, școli, spitale, centre de 
cultură și alte edificii social-cul
turale, care au transformat întrea
ga înfățișare a orașelor și satelor 
patriei noastre, a țării în general.

Dezvoltarea urbană, urbanizarea 
ca proces ireversibil în Româ
nia s-a încadrat in legile gene
rale ale fenomenului urban mon
dial, reliefind totodată particulari
tățile specifice realităților româ-

nești. Experiența celor peste patru 
decenii de transformări și înfăptuiri 
socialiste — îndeosebi epoca inau
gurată de cel de-al IX-lea Congres 
al partidului — pune in evidență, 
și in acest domeniu, o strategie și 
o practică originale, la baza cărora 
se află concepția secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. potrivit căreia 
între dezvoltarea social-economică 
și evoluția complexă a fenomenului 
urban pe întreg teritoriul țării se 
află o permanentă și indisolubilă le
gătură. In acest cadru se remarcă 
rolul primordiăl al industriei in 
dezvoltarea rețelei urbane și trans
formarea orașelor — adică mărirea, 
înnoirea ori chiar înființarea lor — 
în autentice și puternice centre eco
nomice ți social-culturale.

Este tocmai ceea ce ne propu
nem să dovedim în pagina a 
treia a ziarului nostru. Spre 
exemplificare am ales județele 
Olt și Sălaj..dar Ia fel de bine 
puteam alege oricare dintre cele 
40 de județe ale României de azi.

r
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UN COLTCTIU DE MUNCA UNIT, MATUR, 
HUTARlT Sft SI PERFECȚIONEZE SUBSTANTIAL ACTIVITATEA

LUCRĂRILE AGRICOLE DE VARĂ
- EFECTUATE EXEMPLAR!

Sa împlinesc, chiar acum, în acest 
august sărbătoresc, 21 de ani de la 
construirea primului autoturism ro
mânesc „Dacia" și deci de la pune
rea în funcțiune a primelor capaci
tăți de producție pe marea platfor
mă industrială ridicată la Colibași, 
In imediata vecinătate a municipiu
lui Pitești. Importantă ctitorie a 
epocii inaugurate de Congresul al 
IX-lea al partidului, moderna uzină 
reprezintă o realizare de prestigiu 
a economiei noastre. România fiind 
una din puținele țări care constru- 
fesc automobile, exportate în multe 
state. De reținut că din cele 1,4 mi
lioane de „Dacii" fabricate pină în 
prezent, in cîteva zeci de variante 
constructive, mai bine de jumătate 
pot fi intîlnite pe multe din șoselele 
lumii, chiar în țări cu tradiție bo
gată în domeniul construcției de 
mașini.Dincolo de aceste realități. eea 
mal importantă realizare obținută 
în cele mai bine de două decenii 
care au trecut de la montarea pri
mului automobil pe platforma in
dustrială a „Daciei" o constituie 
făurirea unui destoinic colectiv 
muncitoresc, cu conștiința înaltei 
răspunderi profesionale, hotărit, în 
fiecare moment, să acționeze cu fer
mitate și eficientă, cu spirit de dă
ruire și de inițiativă pentru înfăp
tuirea sarcinilor asumate, a indica
țiilor si orientărilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. în tot ee s-a rea
lizat mai de preț aici, la întreprin
derea de Autoturisme Pitești, regă
sim cuvîntul muncitoresc, inițiativa 
oamenilor, spiritul democratic pro
fund. care au marcat, practic, dez
voltarea Întregii noastre societăți în 
perioada care a trecut de la istori
cul Congres al IX-lea al partidului.

Recent, la adunarea generală a re- 
prezentau iilor oamenilor muncii din 
Întreprindere, același spirit munci
toresc s-a dovedit a fi la fel de 
activ, de prompt, cu efecte dintre 
cele mai benefice pentru întreaga 
activitate productivă a întreprinde
rii. Și dacă adunarea generală poate 
fl apreciată ca o reușită, aceasta sa 
datorește în primul rind tonului cri
tic, profund analitic, exigent, și con
structiv, promovat pe întreg par
cursul dezbaterilor, ton dat în pri
mul rind de raportul consiliului oa
menilor muncii și al comitetului 
sindicatului privind realizarea exem
plară, la toți indicatorii a planului 
și bugetului de venituri și cheltuieli 
pe semestrul I 1689, a angajamente
lor asumate, a propunerilor oame
nilor muncii și a prevederilor din 
contractul colectiv. Astfel, așa cum 
se arată în raport, în primul semes
tru al anului s-au înregistrat depă
șiri importante la mai multe sorti
mente din planul fizic, precum auto- 
utilări — 9,8 la sută, piese schimb 
motoare — 29,8 la sută, piese schimb 
pentru vehicule rutiere — 1,9 la 
sută. Pe de altă parte, au fost pusa 
In funcțiune fonduri fixe în valoare 
de 143,3 milioane lei, economi- 
sindu-se la nivelul Întreprinderii 
2 148 MWh energie electrică și 1 093 
tone combustibil convențional.

Dar nu aceste rezultate pozitive 
eu concentrat atenția adunării ge
nerale a reprezentanților oamenilor 
muncii, ci problemele cu care s-a 
confruntat fi se confruntă în această 
perioadă colectivul unității, sarci
nile de perspectivă asumate în do
meniul perfecționării organizării, 
promovării noului, al eelor mai noi 
cuceriri ale științei fi tehnicii și 
mal ales în planul răspunderii între
gului personal muncitor pentru rea
lizarea prevederilor planului, a tu
turor sarcinilor trasate de condu
cerea partidului. Au fost astfel aspru 
criticate conducerile unor fabrici, 
organele de conducere colectivă din 
unitate fi de pe platformă care nu 
eu acționat întotdeauna cu fermita
tea necesară pentru traducerea in 
viață a măsurilor concrete stabilite 
cu prilejul diverselor analize. Ade
vărata programe de muncă și ac
țiune pentru fiecare muncitor și 
specialist, pentru conducerile sec
țiilor și fabricilor uzinei, măsurile 
adoptate in urma acestor analize, 
organizate în prezența unor foruri 
superioare, a unor factori de deci
zie din instituții centrale și din uni
tățile colaboratoare au fost ignorate 
sau tratate cu superficialitate în 
cele mai multe cazuri. Și ce este 
mai grav, după cum s-a arătat în 
adunarea generală, cel care s-au 
făcut vinovațl de toate aceste stări 
de lucruri nu au fost trași la răs
pundere la vremea respectivă. în 
consecință, cei certați cu disciplina, 
cu normele producției, cu ordinea 
care trebuie să domnească pretutin
deni, la flecare loc de muncă șl fără 
de care nu poate funcționa un an
grenaj atît de complex și sensibil, 
cum este cel al unităților care 
concură la realizarea autoturismelor, 
au continuat să-și vadă liniștiți de 
preocupările lor. nu o dată străine 
climatului de muncă dintr-un co
lectiv muncitoresc puternic, unit șl 
deosebit de experimentat, precum 
cel al întreprinderii de Autotu
risme Pitești.

Iată de ce, așa cum s-a arătat pe 
parcursul dezbaterilor, primul ele
ment asupra căruia trebuie să insiste 
organul de conducere colectivă 11 
reprezintă întărirea răspunderii în 
muncă, a exigenței față de propria 
activitate. Semnificativ in acest sens 
este modul cum s-au analizat pro
blemele aprovizionării cu materiale 
și piese din cooperare. Astfel, s-a 
precizat, multe din nerealizările în
registrate în semestrul întîi al anu
lui au fost puse cu prilejul diferi
telor analize efectuate pe seama 
neasigurărll bazei tehnico-materiale. 
Lucru în mare parte adevărat, pen
tru că zeci de furnizori au și la 
această dată datorii mari față 
de constructorii de automobile 
din Colibași. Dar intrucit des
pre furnizorii care nu au Înțeles 
eă se achite de obligațiile contrac
tuale și să sprijine întreprinderea 
tn efortul cerut acum pentru depă
șirea greutăților și asigurarea unei 
cit mai bune ritmicități la montaj 
nu se pot spune prea multe, este cu 
totul anormal să nu se achite de 
obligațiile ce le revin chiar unii fac
tori de răspundere din Întreprindere 
fi pentru acest lucru s-au formulat 
critici severe. Astfel, In cadrul dez-

îon Pravai, maistru in secția monta] general : „Pretutindeni în uzina noastră este nevoie de o deplină și per
manentă implicare a factorilor de conducere, a cadrelor tehnice in transpunerea in practică a programelor șl 
măsuiilor adoptate". Dan Cirstea, muncitor, secretarul comitetului U.T.C. : „Tinerii au fost și rămîn o puternică 
forță a întreprinderii. Să facem totul pentru a asigura împlinirea uriașei capacități creatoare, a spiritului do 
angajare și inițiativă ce-i caracterizează pe tineri". Ion Răileanu, maistru in Fabrica de SDV-uri și Mașini- 
Unelte : „Să cultivăm la toți oamenii dorința de a învăța și cunoaște cit mai mult pentru că numai astfel 
vom putea soluționa problemele producției, numai așa vom stăpîni eficient procesul de fabricație". Octavian 
Lixandru, inginer-șef la Fabrica de Turnătorie Bloc-Motor și Fonte Speciale : „Avem asigurate toate condițiile 
pentru a realiza planul la producția fizică pe această lună pină la 23 August și pe întregul an pînă la Con

gresul al XlV-lea. Vom face totul pentru a îndeplini acest angajament"

(ă n«
— că.

baterilor s-a arătat — ca 
oprim la un singur exemplu 
deși la ora actuală sint nenumărate 
probleme ce trebuie urgent rezolva
te și se cere tuturor să acționeze 
cu devotament, ca adevărat! pro
prietari și producători, principalii 
coordonator! ai compartimentului de 
aprovizionare tehnico-materială au 
plecat „în bloc" în... concediu. Cu 
semnături și aprobări legale, desi
gur, dar oare și cu conștiința împă
cată ? Ce vor spune acești oameni 
celorlalți mii de oameni care lucrea
ză pe fluxul de fabricație și îi cred

lor 
forte, 
efor-

plecațl la uzinele furnizoare de ma
teriale 1

Este adevărat, un adevăr cunoscut 
și însușit de toți participanțli la 
dezbateri, întreprinderea traversea
ză un moment mai dificil. Mul
te din problemele ee puteau fl 
rezolvate cu luni sau chiar eu 
ani în urmă au fost lăsate „pe 
mîine", cum ae spune, și acum 
s-au adunat, soluționarea 
necesitînd o mare risipă de 
cheltuieli suplimentare, alte 
turi. care în condițiile unei mai bu
ne organizări, ale respectării ordi
nii si disciplinei nu ar fi fost nece
sare. Dar. oricit de greu, acest mo
ment nu este de netrecut. Au spus-o 
în primul rind participanțli la dez
bateri în numele colectivelor pe care 
le-au reprezentat. Si sint multa 
exemplele care dovedesc limpede că 
muncitorii ei specialiștii întreprin
derii. acum mai hotăriți ea oricînd, 
pot să se mobilizeze exemplar și să 
depășească toate greutățile întâmpi
nate. Este posibil — s-a subliniat pe 
întreg parcursul dezbaterilor — să se 
elimine rapid toate neajunsurile și 
să se facă din produsele uzinei. în 
fiecare caz in parte, un produs com
petitiv. realizat la cei mai înalti pa
rametri tehnici si calitativi. Ce poa
te fi luat drept argument mai bun 
în acest caz decit experiența colec
tivului ? Or. aceasta a fost probată 
din plin si cind s-a trecut la con
strucția cu forte proprii a unei baze 
tehnice moderne, cind s-a pus pro
blema dublării producției si deci a 
construirii unor noi capacități, do
tate în cea mai mare parte cu ma
șini si instalații realizate in uzină. în 
nenumărate alte cazuri. „Colectivul 
nostru — sublinia de pildă maistrul 
Ion Răileanu. președintele consiliu
lui oamenilor muncii de la Fabrica 
de Scule, Dispozitive, Verificatoare și 
Mașini-Unelte — trebuie și poate 
ajunge acolo unde să nu i se poată 
reproșa nimic. Dar aceasta cu condi
ția să fie conștient de propriile lip
suri. să analizeze cu spirit de răs
pundere cauzele acestora si să trea
că neîntîrziat la eliminarea lor“.

Prin Întreaga desfășurare, prin se
riozitatea cu care au abordat pro
blemele majore ale producției, prin 
hotăririle adoptate, adunarea gene
rală a reprezentanților oamenilor 
muncii de la întreprinderea de Au
toturisme Pitești s-a constituit in
tr-un adevărat for democratic de 
lucru, capabil să-sl asume răspun
deri ne măsura exigentelor actuale 
stabilite de partid în acest impor
tant domeniu de activitate. Dar iată 
cîteva secvențe sugestive desprinse 
din cadrul dezbaterilor, secvențe 
care ilustrează convingător ideea că 
eliminarea tuturor lipsurilor este 
posibilă in primul rind prin crește
rea răspunderii tuturor oamenilor 
muncii față de actul autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare :

Ion Pravai, maistru tn secția mon
taj general, președintele consiliului 
oamenilor muncii din Fabrica de Au
toturisme: „Nu se poate spune că 
organismele noastre colective de 
conducere nu s-au preocupat de 
omogenizarea și stabilizarea forței 
de muncă pe formații de lucru. A- 
ceastă problemă a fost analizată se
rios la toate nivelurile. Se pare 
însă că totul a rămas la stadiul de 
analiză, fără să se intervină concret 
pentru soluționarea problemelor. Cred 
că am scăpat din vedere in activita
tea desfășurată o serie de alți fac
tori ce influențează decisiv asupra 
atmosferei de lucru, precum educa
ția. pregătirea oamenilor în sistemul 
de activitate specific unității noas
tre. muncii pe banda de mon
taj. Acum, că știm bine cau
zele neimplinirilor din primul se
mestru. trebuie să intervenim cu 
toții prompt pentru aducerea activi
tății ne făgașul cel bun și realizarea 
Întocmai a indicatorilor planului".

Ion Popescu, contabil-sef al în
treprinderii : „Trebuie să recunoaș
tem deschis. în fața adunării gene
rale. că nu ne-am preocupat în su
ficientă măsură de antrenarea și 
creșterea răspunderii tuturor oame-

față de toate sarcinile ce nl 
încredințat, lucru reliefat _ de

nilor 
s-au ______ ________ _______
neajunsurile ce se manifestă încă pe 
linia gospodăririi bunurilor mate
riale, lichidării stocurilor supranor- 
mative de produse finite și produc
ție neterminată, decontării la termen 
a facturilor. Consider că în fiecare 
secție există create toate condițiile 
necesare recuperării restantelor și 
realizării planului pe cel de-al III- 
lea trimestru".

Gheorghe Petrescu, șeful serviciu
lui programarea producției: „Pro
blemele producției, ale înnoirii șl 

perfecționării el continue trebuie să 
se afle permanent în atenția tuturor 
muncitorilor și specialiștilor, a tu
turor oamenilor uzinei, de la cel 
mai tinăr venit în fabrică pînă la di
rector. Șl cînd spun problemele pro
ducției, mă gîndesc în primul rînd Ia 
pregătirea profesională a fiecăruia, 
la faptul că în domeniul nostru de 
activitate, mal mult ca oriunde, este 
nevoie de cadre cu o largă și temei
nică pregătire, de înnoirea permanen
tă a cunoștințelor. Or, de această ac
tivitate nu trebuie să se ocupe doar 
tehnicianul cu normarea, ca acum, ci 
conducerile secțiilor, organele și or
ganizațiile de partid, de tineret și de 
«indicat. Nu putem spune că nu 
avem cadre bune. Avem foarte rpulți 
oameni de excepție, dar forța teh
nică a uzinei nu stă doar în nu
mărul oamenilor buni și foarte buni, 
cl în modul cum sint folosite aceste 
cadre, cum este adus întregul per
sonal la cel mai înalt standard in 
ce privește pregătirea. Este timpul 
să ne modelăm cu toții întreaga ți
nută profesională după tipul și com
plexitatea problemelor ce se cer re
zolvate, ceas de ceas, în producție".

Ion Giuvelcă, directorul Centralei 
Industriale de Autoturisme Pitești: 
„Avem aici, în uzină. într-adevăr, 
oameni foarte buni. Soluțiile tehni-

In TOATE UNITĂȚILE AGRICOLE: producții mari, rentabilitate superioară
în euvîntarea rostită Ia recenta 

plenară lărgită a Consiliului Națio
nal al Agriculturii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului, sublinia ca o 
necesitate de mare importanță pen
tru bunul mers al unităților agrico
le dezvoltarea activităților indus
triale. îndeosebi a industriei mici în 
cadrul cooperativelor agricole sau al 
consiliilor populare. Se cere ca în 
cincinalul actual fiecare comună să 
ajungă la dezvoltarea puternică a 
acestor activități, încît 20—25 la sută 
din veniturile cooperativelor să se 
realizeze din sectorul de mică in
dustrie șl servicii. în cele ce ur
mează vom prezenta experiența Co
operativei Agricole de Producție Da
rabani, județul Botoșani, în acest 
domeniu.

Poate termenul de „Industrie mică" 
nu este cel mai potrivit pentru a 
caracteriza acest sector din coope
rativa agricolă din Darabani. Toc
mai de aceea vom încerca, apelînd 
la tovarășul Ștefan Andrușcă. pre
ședintele unității, să-1 definim cît 
mai aproape de realitate. „Este, de 
fapt, o îngemănare între producția 
agricolă și cea industrială, care o 
valorifică superior pe prima. Două 
sînt condițiile care determină dez
voltarea acestor activități. Prima : 
să producă numai ce se solicită pen
tru consum intern sau la export și 
pentru care avem comenzi și ma
teria primă asigurată din surse pro
prii : a doua este ea ele să de
vină efectiv factori ai dezvoltării 
unității prin realizarea de con
strucții. efectuarea de transporturi șl 
alte lucrări, funcționind ca un ve
ritabil sector de autoutilare sau 
servicii. Aș dori să mai arăt că la 
noi prioritate au cîmpul și zooteh
nia. integrarea lucrătorilor din sec
torul de mică industrie in activita
tea agricolă rezultind. deopotrivă, 
din faptul că prelucrează produse
le cimpului și din participarea a- 
cestora, ori de cite ori e nevoie, la 
prășit, recoltare și alte asemenea lu- 
qrări. Procedind așa, am reușit să 
obținem an de an producții superi
oara in activitatea de bază — la 
grîti. porumb, sfeclă de zahăr, le
gume și in zootehnie, dar și in in
dustria mică. Anul trecut, de pil
dă. veniturile din activitățile indus
triale au însumat 5,5 milioane lei, 
respectiv 15 la sută din valoarea 
producției globale, urmind ca in a- 
cest an să depășească șapte mili
oane. iar anul următor să se du
bleze".

decît cele adop- 
mari tradiții în 
automobile. Totul 
modul cum vom 

i-i pune pe acești
de 

acum de 
pentru a- r _ ___ ,

practic, pe toți cei care lu- 
în uzină la treabă. Prin 

înțeleg să asigurăm reali-

ee propuse da el, în multe cazuri, 
cind a trebuit intervenit pentru so
luționarea unor probleme, s-au dove
dit mai eficiente 
tate de firme cu 
construcția 
depinde 
acționa 
oameni, 
crează 
aceasta 
zarea întocmai a producției fizice, 
o mai bună organizare a muncii și 
o mai bună aprovizionare, să redu
cem substanțial costurile, să omolo
găm în cel mai scurt timp noile 
tipuri de motoare modernizate, noi
le tipuri de autoturisme, să asigu
răm ridicarea fiabilității, îmbunătă
țirea cooperării și mai ales realizarea 
exportului. Sîntem datori poporului, 
conducerii partidului cu toate aces
tea și trebuie să facem totul pen
tru a îndeplini întocmai sarcinile 
încredințate".

în aceeași ordine de Idei, labo
ranta Veronica Palcu, muncitorul 
Dan Cirstea, secretarul comitetului 
U.T.C., Tatiana Lache. șeful labora
toarelor centrale, Octavian Lixan
dru, inginer-șef al Fabricii de Tur
nătorie Bloc-Motor și Fonta Speciale, 
maistrul Marin Gheorghe din secția 
forjă, Ionel Tudoraș, președintele 
comitetului sindicatului de la Fabri
ca Semifabricate Turnate și Forja
te, Ion Paleru, directorul întreprin
derii, ceilalți participant! la dezba
teri au arătat că există condiții, 
colectivul dispunind de forța nece
sară pentru realizarea întocmai a 
sarcinilor' de plan, subliniind, tot
odată. hotărirea constructorilor „Da
ciei" de a-și perfecționa substanțial 
activitatea. Aceasta a fost concluzia 
cea mai lmDortantă a dezbateri
lor în cadrul cărora s-a arătat că 
cel mai autentic argument al în
sușirii acestei concluzii de către 
toți muncitorii ți specialiștii îl con
stituie realizarea sarcinilor de plan 
pe luna în curs în cinstea zilei de 
23 August și întîmpinarea marelui 
forum al comuniștilor din noiembrie 
cu rezultate dintre cele mai bune.

Nicolae MILITARII 
Gheorghe CIRSTEA

Fotografii de Georgian PLAlAȘU

Oricîte perfecționări s-au adus a- 
paratelor de aspirat praful, bătrina 
mătură s-a dovedit de neinlocuit. Se 
cere și la export, și la intern. La 
Darabani, acestea sint realizate in 
prezent într-un atelier amenajat în- 
tr-o magazie veche, dotat cu ma
șini și unelte simple. Veniturile rea
lizate. în acest atelier, de către cei 
50 de oameni, se ridică anual la 
circa 3—3,5 milioane lei. Rentabilita
tea ridicată, ca și solicitările be
neficiarilor mereu mai mari au de
terminat consiliul de conducere al 
unității să extindă șl să moderni
zeze această activitate. In prezent 

INDUSTRIA MICĂ,
izvor de venituri sporite

se află In construcție o hală 
unde vor munci 150 de cooperatori 
și care va fi gata în anul ce vine, 
cheltuielile urmînd să se amortize
ze in următorii doi-trei ani. Totul 
a fost calculat cu minuțiozitate. Din 
sorgul ce se va obține de pe 100 de 
hectare, valoarea producției va de
păși 10 milioane lei. la car» se a- 
daugă valoarea semințelor și a 
furajelor rezultate. De celelalte ac
tivități care se desfășoară in ate
lierele de timplărie. croitorie, repa
rații auto, cizmărie, la circular, unde 
lucrează alți 40 de cooperatori, ce 
realizează o producție in valoare de 
circa două milioane lei anual, be
neficiază atît unitatea, cît și cetă
țenii comunei.

Vorbind de atelierul de mături, a- 
minteam de mașinile și uneltele cu 
care se lucrează și de construcția 
halei. Cu această precizare am a- 
juns la cealaltă latură a activității 
sectorului de mică industrie, și a- 
nume la autoutilare. în atelie
rul de confecționat mături, toate 
mașinile au fost concepute, realiza
te și adaptate de cei doi maiștri, 
Mihai Bejinaru și Marcel Grădina- 
ru. Sint mașini simple, ieftine și 
bune pentru scopul pentru care au 
fost realizate. Mai departe. Reali
zarea halei, care a început să prin-

Maximă operativitate 
la recoltarea florii-soarelui

în toate cele 16 consilii agroin
dustriale ale județului Călărași 
se desfășoară din plin recoltarea 
florii-soarelui, cultură care, pe an
samblul județului, ocupă aproape 
30 000 hectare. De altfel, producțiile 
obținute de pe cele peste 6 000 
hectare recoltate pînă In seara zilei 
de 16 august sint bune, depășind 
prevederile de plan. La indicația 
comitetului județean de partid, or
ganele agricole au luat măsuri în 
vederea bunei folosiri a celor aproa
pe 600 de combine din dotarea sta
țiunilor de mecanizare, astfel încît, 
în cel mult 10 zile bune de lucru. 
Întreaga producție de floarea-soare- 
lui să fie pusă la adăpost. Cum se 
desfășoară lucrările ? Pentru a răs
punde acestei Întrebări am fost pre- 
zenți în cîteva unități agricole mari 
cultivatoare de floarea-soarelui.

La Cooperativa Agricolă Modelu 
ne oprim la ferma nr. 1, unde Ma
rin Vasile, șeful de fermă, ne spune: 
„Am cultivat 206 hectare cu floa
rea-soarelui. La stringerea recoltei 
lucrăm cu două module a cite pa

Decalaje care trebuie
grabnic înlăturate

Oamenii muncîl din agricultura 
județului Suceava răspund prin alese 
fapte de muncă Îndemnurilor formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Ia recenta Plenară a Consiliului Na
țional al Agriculturii de a realiza 
integral sarcinile stabilite prin pro
gramele de dezvoltare în zootehnie. 
In acest scop, ei acordă o atenție 
deosebită asigurării furajelor pentru 
perioada de stabulație. Astfel, pînă 
în seara zilei de 17 august au fost 
depozitate 82 la sută din cantitățile 
prevăzute de fin, 43 la sută de sucu
lente și 28 Ia sută grosiere. De ase
menea, în afara programului stabilit 
au fost depozitate 24 525 tone semi- 
fin. Se pot da însă numeroase ă- * .______
xemple care dovedesc că există;’1 tn W »’“! WJ 
continuare, posibilități de strihgterS 
a unor cantități importante de fu
raje. „Așa cum ne-a cerut secreta
rul general al partidului, acționăm 
pentru pregătirea temeinică a condi
țiilor de iernare a animalelor — ne 
spune tovarășul Corneliu Monoranu, 
directorul direcției agricole județe
ne. în cadrul acestor pregătiri, asi
gurarea furajelor ocupă un loc im
portant. în județ mai sînt de recol
tat. la coasa a doua, 3 600 hectare 
graminee perene. Tot pentru asigu
rarea necesarului de fin s-a stabilit 
să se efectueze și coasa a treia pe 
toate suprafețele ocupate cu trifolie- 
ne. Avem acum certitudinea că se 
va realiza și o coasă pe suprafețele 
semănate cu trifoi în cultură ascun
să. Am stabilit, totodată, ca unită
ților cu deficit de fin să li se redis- 
tribuie, în cadrul județului, circa 
8 000 tone nutrețuri de la Inspecto
ratul Silvic Județean, întreprinderea 
de îmbunătățire și Exploatare a Pa
jiștilor și de la asociațiile pomicole".

dă eontur. revine lucrătorilor din 
brigada de construcții. Și acesta nu 
este singurul obiectiv aflat în lucru. 
Cei 50 de constructori ai unității 
(calificați ca zidari, fierar-betoniști, 
zugravi ș.a.) avînd multe de făcut 
în acest an : un grajd pentru 150 
de taurine, un finar de 300 de tone, 
Împrejmuirea fermei de arbuști, o 
celulă pentru siloz. brutăria._ canti
na, sediul unității 
execută și lucrări pentru 
lație : case, garduri, podețe, fintini, 
orice se cere. Baza materială pen
tru aceste activități : o- betonieră și 
formația de transporturi compusă 

etc. Brigada 
popu-

din zece autocamioane șl trei trac
toare cu remorci care au și alte mi
siuni. Nu sint de neglijat rezulta
tele economice ale acestei activități. 
Un exemplu. Realizată de brigada 
de construcții, hala pentru viitorul 
atelier de mături costă de patru ori 
mai puțin decît dacă era executa
tă de o unitate specializată.

Efectele autodotării le înttlnim 
pretutindeni. Grădina de legume. 
Vedem culturi frumoase, bine în
grijite, care, după cum se înfă
țișează, n-au simțit deloc lipsa 
apei. Explicația ne-o dă pe loc to
varășul Costel Timischi, șeful secto
rului de activități industriale al co
operativei : „Brigada noastră da 
construcții a realizat, după un pro
iect întocmit de I.E.E.L.I.F. Boto
șani, un microsistem de irigații pe 
75 de hectare, avind ca sursă de 
apă iazul cooperativei. Iată că acest 
bazin piscicol, cu luciu de apă de 100 
hectare, este dublu funcțional. S-au 
produs anul trecut în jur de 150 de 
tone de pește, asigurindu-se. în a- 
celași timp, prin cădere liberă, apa 
atît de necesară legumelor. Amena
jarea este simplă constind dintr-un 
baraj și un canal. Evident că fo
losind la construcții pe scară lar
gă forța de muncă din cooperati- 

tru combine fiecare șl în cel mult 
cinci zile terminăm recoltarea. Apoi, 
combinele vor fi mutate la alte fer
me". Prezent la fața locului, Uie 
Nica, inginerul-șef al cooperativei, 
precizează : „Avem 16 combine și 
toate funcționează din plin, astfel

CĂLĂRAȘI

încît cele 820 hectare cu floarea- 
soarelui să fie recoltate în cel mult 
10 zile". Modul în care este organi
zată munca încă din primele zile atît 
aici, cit și la ferma nr. 5, unde ac
ționăm cu celelalte 8 combine, dă 
garanția respectării acestor ter
mene".

Si în unitățile din Consiliul Agro
industrial vecin — Vlad Țepeș — 
mai exact la Cooperativa Agricolă 
Independența, se muncește intens la 
recoltarea florii-soarelui. Nicolae 
Simion, președintele cooperativei. 
Împreună cu inginerul-șef. Teodor

Adevărul este că, în fapt, cantită
țile de furaje depozitate pină la a- 
ceastă dată reflectă preocuparea mai 
mare sau mai mică a conducerilor 
de unități. Iată o primă comparație 
în acest sens : Cooperativa Agricolă 
Frătăuții Vechi a depozitat 1 030 tone 
fin, in timp ce unitatea din comuna 
vecină, Frătăuții Noi — numai 530 
toile. în acest caz nu se mai poate 
invoca motivul că pămîntul ar avea 
fertilitate diferită. Și în cooperati
vele agricole din Buneștl, Valea

SUCEAVA
s taelwM fwWCJ . :

Moldovei, PtttSuți; Rădășenî și 
Vulturești ș-au depozitat canti
tăți mici de fin, reprezentînd 
intra 16 șl 30 la șută din necesar. 
Aceasta în timp ce, de exem
plu, cooperativele agricole din 
Dărmănești, Arbore, Calafindești, 
Salcea, asociațiile economice interco- 
operatiste zootehnice Gălănești, Spă- 
tărești, Hînțești, Măzănăiești, Bur- 
dujeni și alte unități au depozitate 
de pe acum cantitățile de fin nece
sare sau apropiata de nivelul pre
văzut.

Cum te acționează acum în uni
tățile agricole pentru stringerea șl 
depozitarea furajelor ? La Coopera
tiva Agricolă de Producție Cos- 
tîna s-au depozitat 300 tone fin 
din necesarul de 700 tone. Tot
odată, s-a terminat coasa a doua 
la lucernă pe 10 hectare, ur
mînd să înceapă la trifoi și fîneța 
naturale, estimîndu-se Încă 100 
tone fin. Pentru acoperirea defi- 

vă, această lucrare a fost realizată 
cu cheltuieli mici.

Desigur, in unitate sînt multe con
strucții realizate cu forțe proprii. 
Una din acestea este acum aducă
toare de venituri mari. Este vorba 
de o magazie de cereale care func
ționează temporar ca hală de con
diționare a seminței, unitatea fiind 
specializată în producerea de să- 
mință de griu, orz și porumb. Pen
tru acest serviciu făcut la grîu pri
mește de la AGROSEM 400 000 de 
Iei șl rămîn și ceva gozuri pentru 
animale.

Este un lucru bine cunoscut că 

dacă Învestești dezvolți baza de 
producție, se creează condiții pen
tru creșterea veniturilor și benefi
ciilor. Problema este cum e ginfii- 
tă investiția, cum e realizată. Cu 
ani în urmă cooperatorii de aici au 
plantat o vie care n-a dat rezulta
tele așteptate. Avantajos este — au 
apreciat ei în urma consultării vii
torilor beneficiari — să realizăm o 
plantație de coacăz și smeur pe te
renuri improprii altor culturi, care 
dau rezultate bune in zonă. în a- 
ceastă toamnă, plantarea celor 60 de 
hectare va fi încheiată. Și o nou
tate : din aceeași sursă — iazul — 
se va asigura irigarea plantației prin 
picurare, în urma extinderii amena
jărilor, lucrare ce va fi realizată de 
aceeași brigadă de construcții. In 
acest fel, veniturile vor crește în 
cazul livrării producției sub formă 
de suc cu 27 000 lei pe hectar, rea- 
lizîndu-se importante economii de 
motorină. Cît de eficientă este inves
tiția rezultă și din faptul că valoarea 
instalațiilor se amortizează într-un 
an din veniturile obținute în plus 
în urma valorificării producției de 
pe 10 hectare.

Una din problemele cele mai im
portante care și-a găsit soluționarea 
în această unitate este folosirea for
ței de muncă. Pe de o parte, mun- 

Popescu, și Nicolae Pantazie. șeful 
fermei nr. 2, au ținut să verifice 
personal modul în care au fost re
glate și funcționează aparatele de 
tăiere al? combinelor, dacă nu se 
risipește sămînța. Ei ne asigură că 
recoltarea florii-soarelui se va în
cheia in cel mult opt zile bune de 
lucru.

Intrucit realizările la stringerea 
recoltei de floarea-soarelui sint încă 
sub posibilități, se impun a fi luata 
măsuri pentru o organizare per
fectă a muncii în toate unitățile a- 
gricole, pentru folosirea fiecărei ore 
bune de lucru în cîmp. Subliniem 
această cerință cu atît mai mult eu 
cit o bună parte din mijloacele 
umane și tehnice »int mobilizate 
acum la recoltarea soiei — 42 000 
hectare pe județ — dar mal alee 
pentru faptul că în curînd se va 
declanșa marea campanie a porum
bului, cultivat în județul Călărași 
pe mai bine de 96 000 hectare.

Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scintell*

citului a început șl acțiunea de 
preluare a 150 tone fin de la Aso
ciația Pomicolă Todirești și între
prinderea de îmbunătățire și Ex
ploatare a Pajiștilor. Au mal 
fost semănate după orz 50 hectare 
cu porumb pentru siloz, cultura pra- 
zentindu-se bine.

Lucrătorii Asociației Economica In- 
tercooperatiste Zootehnice Comăneștl 
au depozitat 750 tone fin. Aici, da pe 
cele 180 hectare trifoliene și grami
nee perene se vor mai obține, la coa
sa a doua, 430 tone fin, depozi- 
tindu-se cantitatea prevăzută ia pro
gram. De altfel, coasa a doua era 
efectuată pe 110 hectare, iar pe 75 
hectare finul era adunat în că
pițe. „Astăzi — tio sptfnea Ilia 
Tipa, șeful fermei vegetale — 
lucrează la cosit 80 oameni. 
Intrucit am fertilizat suprafe
țele respective cu îngrășăminte or
ganice și chimice, pe total obținem 
în medie 8 tone fin la hectar, o pro
ducție bună pentru zona noastră*. 
La această unitate s-au mai depozi
tat 2 000 tone semisiloz, realizat din 
borceag cu ovăz, alte 1 000 tone ur
mînd a fi obținute de pe cele 30 
hectare cultivate pentru masă-verde 
după secară.

In județ sint însă unități agricola 
în care stringerea și depozitarea fu
rajelor trebuie mult impulsionate. 
De aceea, consiliile populare, așa 
cum a indicat secretarul general 
la recenta Plenară a Consiliului Na
țional al Agriculturii, trebuie să se 
Implice cu mai multă răspundere In 
această activitate.

Sava BEJ1NARIU 
corespondentul „Sein teii

citorli din sectorul de mică Indus
trie constituie o rezervă de forță de 
muncă pentru lucrările agricole in 
vîrf de campanie, pe de alta, un 
mare număr de cooperatori par
ticipă la o serie de lucrări da 
construcții și amenajări de Îmbu
nătățiri funciare. Totul a fost 
gindit în așa fel încît fiecare 
om din comună să aibă de lu
cru în întreg anul, ceea ee duce 
la stabilizarea tortei de muncă. De 
pildă, la secția de sucuri vor lucra 
40 de tinere. înainte de recoltarea 
și prelucrarea fructelor, care se face 
în lunile iulie și august, lucrătoa
rele participă la prașilă la porumb. 
O altă sursă de folosire a forței da 
muncă este crearea unei secții de 
tricotaje in colaborare cu o între
prindere de profil din Dorohoi care 
va începe producția în această iarnă.

Am lăsat anume la sfirșitul acestui 
articol situația economico-financieră 
a unității, tocmai pentru că aceasta 
este o consecință a modulul în care 
este organizată activitatea, cum este 
folosită forța de muncă. Ne vor
bește despre aceasta contabilul-șef 
al unității, Ion Mihăilă : „De mal 
bine de 15 ani plătim cu regu
laritate. lună de lună, retribuțiile 
cooperatorilor. Și tot de atunci avem 
cu regularitate bani în cont. La 
ora actuală avem cinci milioane. 
Urmează să încasăm de pe orz și 
griu alte zece milioane. Dar acestea 
sint încasări care se fac o dată pe 
an. Din sectorul de mică industrie, 
ca și din zootehnie, încasăm lună 
de lună, uneori și mai des. De 
aceea, nu ni se întîmplă niciodată 
șă rămînem în urmă cu plățile. De 
curînd am cumpărat materiale de 
construcție, piese de schimb. Sîntem 
la zi cu plățile la S.M.A. In acest 
an vom da ca retribuție în bani 60 
de lei la normă. Am fi putut da 
mai mult, dar ne gindim șl la vii
tor. Investim mult în construcții. Și 
pe măsură ce acestea vor da roade, 
se vor crea condiții pentru cîștiguri 
și mai mari. Am pornit de la ideea 
că numai dacă ne creăm o puternică 
bază tehnico-materială. dacă ne vom 
alinia mereu la tot ce e ncu șl în 
folosul nostru si al societății vom fi 
capabili să răspundem cerințelor 
noii revoluții agrare pe toate pla
nurile. între care creșterea produc
ției și a nivelului de trai al oame
nilor ocupă primul loc".

Lucian CIUBOTARU 
Eugen HRUȘCA
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ORAȘELE PATRIEI 
într-un proces continuu de înnoire

Călătorie pe verticala 
performanței

Una dintre cruntele reali
tăți pe care sociologii din 
școala profesorului Guști 
nu osteneau s-o semnaleze 
in anii dinaintea războiului 
ai doilea mondial era mi- 
grația sărăciei. Monografii
le arătau cum oamenii, a- 
lungați de nevoi, de pămîn- 
tul care nu-i putea hrăni 
pe toți, de lipsa de lucru, 
părăseau județele cele mai 
slab dezvoltate : Tulcea, 
Sălaj, Vaslui, Bacău. Gorj, 
Romanați, Dolj, Botoșani, 
Trei Scaune, Ciuc... Sate, 
comune, așezări întregi se 
depopulau. Țăranii își a- 
bandonau vetrele paupere, 
ticseau drumurile exodului 
și îngroșau centura de' mi
zerie a orașelor. Drama 
moților din Apuseni este 
arhicunoscută : „A plecat 
moțul prin țară / Cu doniți 
fi cu ciubară".

Și migrația oltenilor de
venise un fenomen. Vechile 
monografii o confirmă. Ce 
atrăgea atenția sociologu
lui 7 Iată spicuiri dintr-o 
astfel de lucrare scrisă în 
1941 : „Cu această mărchi- 
dănie sau tolbărie se ocupi 
mai toți locuitorii comunei. 
Rar se poate găsi vreunul 
care să nu fi fost cu tolba. 
Încep de obicei a practica 
această meserie feciorii de 
la vlrsta de 18 ani ți con
tinuă pini la 60. chiar 70 de 
ani. Mulți dintre tinerii din 
Aluniș își caută de lucru în 
București. Cei mai mulți 
tint vînzători de ziare". 
Unde se petreceau altfel 
de lucruri ? în Aluniș — 
„una dintre comunele cele 
mai înstărite din județ, ai 
cărei oameni colindă aproa
pe jumătate din pămintul 
bătrinei Dacii". (Mircea To- 
tneșcu : „Migrațiile din co
muna Aluniș, județul Olt, 
ți influențele lor").

Dacă în una din „cele 
mai Înstărite comune din 
județ* lucrurile stăteau 
astfel, care să fi fost 
situația în celelalte 7 O 
aflăm din alt studiu, din 
1937 (Înainte cu doar un an 
de 1938, clnd România bur-

în oglinda
împlinirilor prezentului
întoarcerea aca

să „L-am cunoscut pe 
tata cu adevărat abia după 
ce-am împlinit 21 de ani. 
Pleca luni dis-de-diminea- 
ță și se mai întorcea sim- 
băta, obosit. Noi. copiii, îl 
priveam cu respect și tea
mă. Fiecare, ca să nu ne 
vadă celălalt, ne apropiam 
pe furiș de patul lui — 
avea un somn greu, ador
mea întotdeauna încrun
tat, cu pumnii încleștați. 
Simbătă seara, la patul lui, 
era un adevărat pelerinaj. 
Toată duminica tata tre
băluia prin curte ; erau 
multe de dres în ograda 
noastră. Ni se adresa rar, 
n-avea niciodată timp de 
vorbă multă : «Ce mai e 
nou 7», așa ne întreba, cu 
o expresie moștenită pro
babil de prin părțile unde 
lucra. Ce să fie nou 7 în
trebarea ne frămînta de 
luni dimineață (cînd tata 
se pierdea in praful dru
mului) pînă în sîmbăta ur
mătoare, cind ieșeam pe 
uliță așteptind să apară. 
«Ce mai e nou 7» Afurisi
tă și grea întrebare. Și as
tăzi tresar, ori de cite ori 
o aud... în fine, s-au lumi
nat și pentru noi vremuri
le. S-a dezlănțuit — acesta 
e cuvîntul — construcția : 
fabrici, mari întreprinderi, 
pe urmă case, blocuri de 
locuințe și cite toate. Oa
menii. altădată împrăștiați 
prin țară în căutare de lu
cru, s-au întors acasă. S-a 
întors și tata. De aici înce
pe istoria noastră nouă : a 
familiei mele, a localității, 
a plaiurilor noastre...*.

Cine pricepe semnifica
ția adîncă a întoarcerii a- 
casă a acestor oameni — 
echivalentă cu regăsirea 
de sine — acela va putea 
să înțeleagă, nu numai din 
buchia cărții ori din auzi
te, urmările politicii de 
repartizare armonioasă, e- 
chilibrată a forțelor de 
producție pe întreg terito
riul tării, fapt ce a creat 
condiții egale de afirmare 
tuturor zonelor, localități
lor, tuturor oamenilor, fără 
vreo deosebire. Cei care 
doresc să înțeleagă mai 
bine procesul acesta, in 
profunzimile și complexi
tatea lui, cu frumusețea 
pe care i-o conferă impli

ghezo-moșierească a atins 
„virful" ei de dezvoltare 
economică) : „Emigrarea la 
oraș a locuitorilor din Spi- 
neni — Olt", și autorul 
vorbește acolo despre anal- 
fabeți, despre alții care 
„știau doar să se iscălească 
cînd împrumută bani cu 
polița", despre „mărchidă- 
nie", dar mai ales despre 
sărăcie. Plecau oamenii din 
Spineni cu tirna, cu cobi- 
lița...

Peste cîteva decenii, . în 
anii noștri, din nou au po
posit sociologii pe meleagu
rile Oltului. Atunci, Imediat 
după Congresul al IX-lea 
al partidului, Oltul — ca 
de altfel întreaga țară — se 
afla în pragul aplicării unor 
programe de dezvoltare 
fără precedent, ceea ce ofe
rea posibilitatea investigă
rii unor fenomene sociale 
cu totul noi, a unor ample 
și de perspectivă transfor
mări revoluționare genera
te de industrializarea socia
listă. Trebuiau cercetate, 
deslușite. Semnatarul aces
tor rinduri a făcut parte 
din eohipele studențești ale 
Universității din București 
care — sub conducerea pro
fesorilor Mlron Constanti- 
nescu și H. H. Stahl, în trei 
vacanțe de vară consecuti
ve — au studiat „Procesul 
de urbanizare în zona Sla- 
tlna-Olt". (Aici fie zis : în 
aceeași perioadă se studia 
procesul de urbanizare în 
șapte zone : Brașov. Vaslui, 
Pitești — oraș. Pitești — 
zonă perlurbană. Pitești — 
fosta plasă Dîmbovnic, zona 
Iași — bazinul Bahluiului 
— și pe o arie a județului 
Timiș).

Constatări 7 Secole, dece
nii la rînd, fosta vamă a 
Slatinei a trăit o viață de 
azi pe mline. Cîțlva breslasl 
(argăsari, cojocari, cizmari 
și boiangii) și cîteva prăvă
lii reprezentau toată „eco
nomia* așezării. în anul na
ționalizării, totalul puterii 
motoarelor existente aici — 
la „Moara Aluta* și la fa
brica de cherestea „Carpa
tina* — se ridica la „impre

carea oamenilor cu desti
nele ior — să vadă Să
lajul.

în anul 1965, anul Con
gresului al IX-lea ai parti
dului, negrăit de frumoa
sele plaiuri sălăjene pur
tau blazonul de noblețe al 
unei multimilenare, mult- 
glorioase istorii. Un în
semn de covirșitoare im
portanță, dar aproape sin
gurul. Locuri și oameni, 
intorși cu un obraz spre 
trecut. în rest — ca să în
cercăm și not un răspuns 
la întrebare — nimic nou. 
Cînd, in 1968, prin reorga
nizarea administrativ-teri- 
torială a țării. Sălajul și-a 
redobîndit statutul de ju
deț, lucrurile au intrat pe 
un făgaș al fundamentale
lor schimbări în bine. Toa
te și-au întors parcă fața 
dinspre trecut înspre pre
zent, scrutind cu încredere 
viitorul.

Cu prilejul vizitei de lu
cru pe care a efectuat-o 
aici în mai 1986, secretarul 
general al partidului sub
linia : „Sălajul se numără 
printre acele județe care, 
de la reorganizarea terito- 
rial-administrativă din
1967— 68, au cunoscut o 
dezvoltare foarte puterni
că. Vă reamintiți, cei care 
sinteți de prin aceste 
locuri, cum se prezentau, 
in trecut, Zalăul și alte 
localități, ce industrie 
exista aici... Toate unită
țile industriale de bază ale 
Sălajului sînt, de aseme
nea, construite în ultimii 
20 de ani...“. Punind față 
în față trecut și prezent, 
concluzia se impune de la 
sine : „Putem afirma că 
astăzi Zalăul și Sălajul 
s-au plasat pe orbita in
dustrializării țării. Zalăul 
a devenit un puternic cen
tru industrial al României 
socialiste".

Cîteva cifre, încărcate 
de istorice semnificații, 
argumente de necombătut 
ale unui singur adevăr — 
istoria nouă, fertilă a a- 
cestor meleaguri : volu
mul investițiilor acordate 
județului în perioada
1968— 1988 a depășit 30 mi
liarde lei. S-au construit 
330 de noi obiective indus
triale (din care 14 de inte
res republican) și agrozoo
tehnice. Au fost create, în 

sionanta* forță de 980 CP. 
Populația tirgului, in ace
lași an 1948, era de 13 136 
locuitori. Cu prilejul inves
tigațiilor noastre din 1968 
am găsit la Slatina ( 22 989 
locuitori trăitori (majorita
tea) în vechile case, în 
cîteva blocuri moderne și — 
mai ales nou sosiții — în 
barăci. (Unul dintre capi
tolele studiului puhlicait ul
terior s-a numit chiar așa : 
„Viața în baracă").

Am discutat atunci, la 
„ora marilor începuturi", 
cu sute de oameni. Dove
deau un optimism robust, 
molipsitor, trăiau sentimen
tul că viața lor și a țării
— ceea ce s-a și confirmat
— va căpăta dimensiuni cu 
totul noi. în 1965, Congresul 
al IX-lea al partidului 
il alesese pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — fiu 
al acestor locuri — în func
ția supremă de secretar ge
neral. Mîndria oamenilor 
era dublată de bucuria că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
fusese și primul deputat 
pe care circumscripția elec
torală Slatina l-a trimis în 
Parlamentul țării cu prile
jul alegerilor din noiem
brie 1946. Schimbări în mai 
bine se șl făcuseră simțite: 
în 1965, la Slatina, totr-o în
treprindere absolut nouă, 
fusese elaborată prima șar
jă de aluminiu românesc.

Ce S-a studiat la Slatina 7 
Tot ce ș-a propus. Ne aflam 
tntr-adevăr în fața unui fe
nomen cu totul nou. Se ter
minase de mult cu „mărchi- 
dănia". Cei risipiți prin țară 
reveneau la vetrele părăsi
te pe vremea cînd județul 
lor nu le putea oferi nici o 
șansă de existență demnă. 
Ca un veritabil magnet, in
dustria de „acasă" îi atră
gea pe toți deopotrivă: ti
neri, mai vîrstnici, bărbați, 
femei. Fenomenul economic 
se împletea cu cel social, 
relațiile interumane căpătau 
forme cu totul noi. Toate 
noile locuri de muncă tre
buiau ocupate de oameni 
vrednici și pricepuți. Toa
te lecțiile trebuiau învățate.

felul acesta, 48 000 de 
locuri de muncă. Fapt 
pentru care, în perioada la 
care ne referim, producția 
industrială a județului a 
crescut de 26,8 ori (intr-un 
ritm, mediu anual de peste 
15 la sută, superior mediei 
De țară) ; producția agri
colă a crescut și ea de 2,6 
ori. A crescut, firește, 
populația, și din totalul 
populației ponderea celei 
urbane, de la 15,4 la sută 
în anul 1965 la 37,2 la sută 
in anul 1988. S-au con
struit, în anii aceștia, a- 
proape 30 000 de aparta
mente, numeroase obiec
tive social-culturale. (Exis
tă în județ, spre exemplu, 
246 lăcașuri de cultură, din 
care 54 în centrele de co
mună ; o bibliotecă jude
țeană, 3 biblioteci orășe
nești, precum și 54 de bi
blioteci comunale, cuprin- 
zînd peste 900 000 de volu
me). Numărul unităților 
comerciale a crescut de la 
635, în 1965, la 1 030, în 
1988 ; de asemenea, supra
fața comercială a ajuns la 
105 421 mp in anul 1988, de 
la 35 124 în anul ‘ 1965 ; 
volumul desfacerilor de 
mărfuri a crescut, implicit, 
de peste 4 ori.

Cîteva cifre. în sine 
grăitoare, despre un salt 
care, nu cu mult timp în 
urmă, era de neimaginat. 
Metafora președintelui Re
publicii, comparînd județul 
Biștrița-Năsăud cu un 
Făt-Frumos care a cres
cut economic, social, cul
tural întocmai eroului de 
poveste, este valabilă și 
aici, în Sălaj.

Toate aceste cifre — cu 
rigoarea lor obiectivă, cu 
inevitabila lor răceală a- 
ritmetică — pot fi încălzi
te, acoperite de adevărul 
emoționant, etern omenesc 
al întoarcerii acasă.

Cine alții decit oamenii, 
martori cu propria biogra
fie ai acestor prefaceri, le 
pot înțelege, le pot mai 
bine explica 7 Să le ascul
tăm opiniile, argumentele...

Vedere de pe pa
sarelă. ”s_au realizat 
multe, unele cum puțini își 
închipuiau că se pot face, 
ne mărturisește Nicolae 
Maier, directorul între-

Orașul parcă se strîmtase 
dintr-o dată. Se deschideau 
șantiere noi. începuse o 
viață trepidantă, nouă. „A- 
oasă" erau multe de făcut !

Din nou la Slatina in a- 
cest august aniversar. Ac
tualul reporter, fostul „o- 
perator de interviu" din 
echipele de cercetare ale a- 
nului 1968, se vede nevoit 
să declare public că, prac
tic, s-a trezit îritr-un oraș 
nou, oraș cu 85 045 de locui
tori (de 3,7 ori mai mare 
decît din anul cercetărilor). 
Intr-un oraș ale cărui foto
grafii sînit așezate acum la 
loc de cinste printre ima
ginile de performanță ale 
urbanisticii naționale. Pri
mul bulevard tăiat în orașul 
lor slătinenii l-au numit 
„Libertății", ca să marche
ze și astfel caracteristica 
principală a acestor ani de 
avint revoluționar. Au a- 
părut în timp record car
tiere noi : Alexandru loan 
Cuza, Ecaterina Teodoroiu, 
Crișan III, Progresul III —• 
ceea ce înseamnă evident și 
existența numerelor I și II 
— bd. Muncii, Aleea Inde
pendenței.,; Mă întreb ce 
ochi ar face marchidanul a- 
nilor '40 dacă, printr-o ciu
dată călătorie prin tunelul 
timpului, s-ar trezi față-n 
față cu supermagazinul 
„Oltul" din Slatina 7 Și 
ce-ar zice el, „negustorul", 
dacă ar afla că numai a- 
ceastă „prăvălie" are o su
prafață de expunere apro
piată de aceea a tuturor 

prinderii de Țevi din Za
lău. Chiar iocul in care ne 
aflăm — pasarela din hala 
laminorului continuu — 
ar fi părut, înainte vreme, 
o imposibilitate. Avem, de 
aici, perspectiva întregii 
hale. Putem vorbi despre 
intreprindere de aici. Dar 
de aici putem vorbi la fel 
de bine despre economia 
întregului județ, concen
trată in cele patru platfor
me industriale : cea din 
Zalău, unde sîntem, plat
forma din Șimleu Silva- 
niei, din Jibou, din Cehu 
Silvaniei. Dacă înainte de 
1968 existau cîteva obiec
tive (trei subunități mi
niere și cîteva' unități în 
industria alimentară), as
tăzi în Sălaj sînt reprezen
tate cu întreprinderi pu
ternice cîteva industrii : 
chimică, electrotehnică, 
metalurgică, a construcții
lor de mașini, ramuri pur
tătoare de progres tehnic, 
în industria județului au 
apărut, cum era firesc, 
meserii noi — peste 250. 
Dacă la început aveam 
ingineri, tehnicieni, maiștri 
veniți din toate colțurile 
țării, din unități cu tradi
ție, ca să ne dea o mină 
de ajutor, astăzi am cres
cut și avem proprii noștri 
specialjști. Latențele crea
toare ale sălăjenilor s-au 
afirmat în anii aceștia 
de progres fără precedent. 
Dacă înainte oamenii din 
părțile locului se deplasau 
în căutare de lucru, uneori 
chiar la sute de kilometri 
de casă, treaba aceasta nu 

„magazinelor" din toată 
Slatina veche. Oltenii aces
tor ani au devenit și redu
tabili cumpărători, numai 
anul trecut s-au vîndut 
mărfuri în județ valorînd 
5,1 miliarde de lei (în șap
te luni din acest an — 3 
miliarde lei).

în anul ’68, sociologii no
tau propunerile oamenilor 
de ridicare a unei case de 
cultură la Slatina și înfiin
țarea unor creșe (nu exista 
decit una). Există acum in 
județ 13 creșe — dintre 
care 5 în municipiu —, iar 
casa de cultură a sindicate
lor este o adevărată biju
terie a centrului de cul
tură și creație socialistă 
„Cîntarea României".

Dar nu s-a construit nu
nta! la Slatina, ci și la Co
rabia, și la Piatra O,lt, șl 
la Caracal, Balș, Drăgă- 
nești-Olt, Scornicești șl pes
te to<t în Olt. între 1965 șl 
1.988 s-au construit din fon
durile statului 60 000 de a- 
partamente, iar la sate s-au 
ridicat 80 000 de case noi. 
Decenii la rind, Caracalul, 
odinioară obiect și subiect 
de glume răutăcioase, s-a 
zbătut inutil ca să scape de 
ponoasele discreditului. 
Cine trece astăzi prin Ca
racal poate să se convingă 
că a devenit un oraș veri
tabil. cu dotări urbane din
tre cele mai avansate. La 
fel se poate vorbi și despre 
celelalte orașe ale iudețu- 
lui. (în total sint 7. intre 
care și municipiul reședin

se mai întimplă acum. Mai 
mult chiar, vin oameni la 
noi în județ și rămin. Eu 
sint unui dintre acești să- 
lăjeni prin adopțiune. Am 
venit cînd se ridica între
prinderea de Conductori 
Electrici Emailați — unita
te a tehnicii de virf —, am 
găsit cimp de afirmare 
profesională și am rămas. 
Am condus o perioadă 
destinele acelei unități, 
după care am venit ală
turi, la «Țevi»; am fost «tre
cut peste gard», cum spun 
colegii. Nu întimplător cu
nosc Zalăul mai bine chiar 
decit locul in care m-am 
născut ; aici m-am născut 
a doua oară — nu e puțin 
lucru".

Schelele faptelor.
„De la inceput am lu

crat în construcții indus
triale, povestește muncito
rul Nicolae Opriș. Meserie 
frumoasă ; cu cit îi mai 
grea, cu atît îi mai fru
moasă. Avem și noi neca
zurile, dar și bucuriile 
noastre — doară și noi fa
cem tot case, pentru fa
milii mai mari, ce-i drept. 
O fabrică, o întreprindere, 
oricare obiectiv din cite 
le-am construit (și la anii 
mei am pus umărul cam 
Ia toate, le știu !) ne-a 
luat și o parte din suflet. 
Cind auzim la radio sau 
citim în ziare că se vor
bește despre „Integrata", 
„Electrocentrale", „Armă
tura", „Confecții* și multe 
altele, parcă s-ar vorbi și 

ță de județ). Ce a determi
nat această urbanizare, a- 
ceste impetuoase dezvol
tări 7 Ca peste tot în Româ
nia de azi, urbanizarea în 
județul Olt s-a bazat pe in
dustrializare. Notați : în
treaga producție industrială 
a județului din 1965 se ob
ține acum in numai 11 zile, 
semn că cele 90,79 miliarde 
de lei investite în județ in
tre 1966—1989 au dat roa
dele cuvenite.

Peste 97 la sută din pro
ducția industrială a jude
țului Olt se realizează în 
întreprinderi construite în 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". 
în zonă și-a făcut apariția 
un puternic detașament al 
clasei muncitoare. Unde 
lucrează acești oameni? Cel 
mai mulți dintre ei în mu
nicipiul Slatina, la între
prinderile de aluminiu, de 
prelucrare a aluminiului, 
de produse cărbunoase. de 
piese turnate din aluminiu 
și pistoane auto, de utilaj 
alimentar, la „Textila" și 
curînd-curînd Ia rulmenți 
(le-am amintit doar pe cele 
mai importante). La Cara
cal se: fac astăzi anvelope, 
și vagoane, la Corabia fiin
țează* ung dintre cele mai 
modeme tăbăcării din țară, 
o întreprindere de fire sin
tetice, se produce și mobi
lă. La Drăgănești și Scorni- 
cești s-au dezvoltat platfor
me industriale. Iată, de 
altfel, cum aprecia dez
voltarea industriei pe a- 
ceste locuri însuși tovarășul 

despre noi. Și ar fi drept 
să se vorbească și despre 
noi, cei care le-am ridicat 
Bunăoară, unde-i acum 
platforma industrială din 
Zalău era înainte mai 
mult mlaștină ; nu se mai 
cunoaște. Nimeni nu mai 
stă — nu-i vreme 1 — să 
se gîndească la ce-a fost ; 
mergem înainte ! Cind ești 
ca noi, pe schele, nu te 
uiți în jos, ci tot in sus. la 
ce-a mai rămas de făcut. 
Cind un obiectiv ajunge să 
producă la capacitate, fap
tele noastre se uită — 
cine se mai gîndește la 
constructori ?“.

Schimbări radicale 
într-o filă de cronică, 
„în școlile de toate gradele 
ale municipiului Zalău în
vață astăzi mai mulți elevi 
decît întreaga populație a 
orașului din anul 1968 —
cred că de aici trebuie să 
pornim, ne spune Maria 
Grad, profesoară de fizică 
la Liceul Industrial nr. 1. 
E vorba, metaforic gîndind, 
de un adevărat oraș în 
oraș al celor tineri, al ce
lor aflați astăzi pe bănci-'* 
le școlii. Liceul nostru 
pregătește cu precădere 
forță de muncă pentru în
treprinderea de Armături, 
cea mai importantă unita
te economică a județului. 
Fapt pentru care și uni
tatea noastră școlară e una 
fanion, dacă ne putem ex
prima astfel. Dar, vorbind 
numai despre liceul în

Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitei de lucru din 5 
iunie 1981 : „Industria ju
dețului Olt constituie azi o 
mindrie a României socia
liste, iar in ce privește alu
miniul, aici, in Olt, avem 
singura uzină de acest fel 
din republica noastră so
cialistă. Dacă m-aș referi 
Ia producția de otel, pu
tem spune că numai Ia 
Balș se produce acum a- 
proape intreaga cantitate 
de oțel care se realiza în 
România in anul 1948, anul 
naționalizării*.

Cu ce produse participă 
această industrie la dezvol
tarea economică a țării 7 
Cu aluminiu și produse din 
aluminiu, vagoane, osii 
montate cu roți monobloc, 
boghiuri, laminate din alu
miniu, folii, benzi, table, 
țevi de irigații șl cabluri 
din aluminiu, utilaj alimen
tar, țiței, fibre sintetice, 
pistoane și pompe auto, 
confecții textile, tricotaje, 
o gamă variată de produse 
ale industriei alimentare, 
iar lncepînd cu acest an se 
va vorbi cu mîndrie și des
pre rulmenții de Slatina. 
Oltenii nu mai pleacă să se 
Chivernisească" prin țară. 

Dimpotrivă, s-au întors. în 
1966 populația județului nu
măra 476 513 locuitori, în 
1989 sînt 531 323 ! Au acasă 
la ei tot ceea ce le trebuie 
pentru un trai demn și 
civilizat.

Mircea BUNEA.

care îmi desfășor activita
tea didactică, perspectiva 
asupra dezvoltării învăță- 
mîntului sălaj ean e neîn- 
treagă, și această perspec
tivă e cu adevărat deose
bită. In 1968, județul avea 
patru școli profesionale și 
nouă licee de cultură ge
nerală. In prezent dispu
nem de 12 școli profesio
nale, 13 licee industriale și 
agroindustriale, 288 de 
școli generale, 15 000 de 
locuri în grădinițe și că
mine de copii. Cei peste 
aproape 51 600 de elevi ai 
Sălajului sint educați și 
instruiți de peste 2 400 de 
cadre didactice și de spe
cialitate. Cu totul altă si
tuație decît în urmă cu 
mulți ani cînd mi-am în
ceput cariera didactică. 
Alte posibilități și, firește, 
rezultate pe măsură. Cu 
totul altă situație decît 
aceea menționată în ianua
rie 1904, de pildă, în „Ga
zeta de Duminică*, revistă 
ce se tipărea în Șimleu 
Silvaniei : «Dușmanul cel 
mai mare al omeniei în 
general și apoi al unui po
por în special este lipsa 
de cultură, neștiința. Șl 
din contra, cultura si ști
ința formează bazele de 
existență ale unui popor. 
Pentru lămurirea acestui 
adevăr nu trebuie să mer
gem prea departe. Este de 
ajuns să privim în jurul 
nostru»... Astăzi, «pentru 
lămurirea acestui adevăr» 
e nevoie, după cum vedeți, 
de apelul la file de croni

Numărul orașelor 
în România

1945 - 148 
1968 _ 183 
1988- 237 
1989 _ 265

(din care 56 sînt municipii)

52 LA SUTĂ din 
populația țării locuiește 
în mediul urban, față 

de 38,2 la sută în 1965

82 LA SUTĂ din 
populația României 

locuiește în case noi. 
Pe baza programului 

de organizare 
și modernizare a 

localităților, în anii,,Epocii 
Nicolae Ceaușescu" 

s-au construit

3,3 MILIOANE 
de locuințe

că. Iată cea mai mare să- 
tisfacție a noastră*.

Iubire de oameni 
și încă ceva pe dea
supra... »Peste tot und8 
sint oameni rodește șl iu
birea de oameni, ne încre
dințează doctorul loan 
Pușcaș, președintele comi
siei permanente pentru 
probleme de cultură, învă- 
țămînt, sănătate a consiliu
lui popular județean. Nu
mai că e nevoie, uneori, 
de cele mai multe ori, 
de încă ceva pe dea
supra : de puterea, de 
știința de a-i ajuta. Ca 
să dăm un exemplu, la 
noi, în intervalul 1968— 
1988 s-a dublat numă
rul paturilor din spitale și 
s-a triplat aproape numă
rul medicilor repartizați 
în Sălaj. Avem în Za
lău și în Șimleu Silva
niei două unități spitali
cești reprezentative, care 
pot concura cu cele mai 
dotate din țară. Toate a- 
cestea și încă altele n-au 
luat ființă din nimic, n-au 
fost aduse aici peste noap
te. Ele sînt rodul dezvol
tării forțelor de producție, 
al ridicării economice a 
întregului județ. Avem 
astăzi posibilități mari, 
pretențiile noastre pu cres
cut direct proporțional. E 
o lege firească a progre
sului. Medicina care se 
practică astăzi In județ e 
departe — deși n-au trecut 
mai mult de 15—20 de ani 

da atunci — de cea pa 
care o practicam eu, bună
oară, ca medic începător in 
comuna Piopiș. E o dife
rență ca de la dispensarul 
de acolo, de atunci, la po
liclinica modernă de as
tăzi. Am aflat, cu timpul, 
că piatra filozofală — pe 
care o mai caută încă unii 
— așa-numitul Magiste- 
rium — e munca. Prin 
muncă orice materie se 
poate schimba în aur, mun
ca înlesnește totul. Credi
tul moral al istoriei, credi
tul materiali al acestor ani 
sălăjenii l-au onorat prn 
muncă. Ni s-au alocat in
vestiții de peste 30 miliar
de. Realizăm astăzi în nu
mai 16 zile întreaga pro
ducție a anului 1968. E un 
răspuns convingător, nu 
credeți ?“.

Firește, un răspuns con
vingător. Astfel de con
vingătoare îăspunsuri gă
sim in multe zone ale tă
rii, onorînd pe deplin e- 
forturile materiale făcute 
de partidul și statul nostru 
pentru rid.carea lor. Dar 
în acest răspuns intră nu 
numai ritmurile economice 
fără precedent, ci și impe
tuoasa dezvoltare socială, 
edilitar-urbanistică, cul
turală. Politica de reparti
zare armonioasă, echilibra
tă a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul țării își 
vădește, o dată în plus, 
înaltul umanism.

Leila MUNTEANU
Eucje-n TEGLAȘ 
corespondentul „Scînteli*
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contribuție creatoare la îmbogățirea 

teoriei și practicii revoluționare

MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE
Șl CULTURAL-ARTISTICE

(Urmare din pag. I)
stării popoarelor, întărirea indepen
dentei și suveranității tării, pentru 
pace și colaborare între națiuni".

într-o puternică argumentație, lu
crarea demonstrează convingător 
faptul că principala direcție de per
fecționare a rolului conducător al 
clasei muncitoare o constituie îmbu
nătățirea activității partidului el 
politic — partid care este constituit 
și funcționează potrivit principiilor 
Ideologiei sale științifica — în sen
sul întăririi legăturilor cu clasa 
muncitoare și cu întregul popor, al 
integrării depline în viața țării.

Paginile lucrării pun cu putere în 
relief aprecierea potrivit căreia so
cialismul nu se poate realiza decit 
făurindu-și o bază economică pro
prie, puternică și modernă, în con
formitate cu cerințele valorilor șl 
idealurilor sale politice și sociale. O 
Importanță hotărî toare au în aceas
tă privință lichidarea proprietății 
capitaliste și instaurarea noilor re
lații socialiste de proprietate — sin
gurele în măsură să asigure elimi
narea exploatării, conducerea uni
tară a economiei, orientarea în di
recții prioritare a potențialului na
țional de dezvoltare — instituirea 
unei autentice democrații sociale. 
Perfecționarea noii orînduiri. elimi
narea fenomenelor care frinează 
progresul său trebuie să se facă în 
conformitate cu spiritul principiilor 
de bază ale socialismului științific, 
să asigure înfăptuirea acestor prin
cipii, adîncirea caracterului socia
list al dezvoltării economico-so- 
ciale.

Afirmarea clară și apărarea fermă 
a tezelor centrale ale socialismului, 
critica unor aprecieri care tind spre 
slăbirea rolului conducător al parti
dului, negarea luptei de clasă, a mi
siunii istorice a clasei muncitoare și 
a partidului el revoluționar. care 
teoretizează in diferite modalități 
revenirea la sistemul pluripartidist, 
renunțarea la lupta Ideologică sub 
pretextul dezideologizăril relațiilor 
dintre state, dintre capitalism și so
cialism reprezintă o strălucită con
tribuție la promovarea in condițiile 
actuale a unor principii fundamen
tale aie socialismului științific ale 
construcției noii orînduiri, la dez
voltarea teoriei și practicii revolu
ționare.

Tezele, aprecierile și orientările 
inserate în volum conduc la ideea 
centrală privitoare la continuitatea 
procesului revoluționar de edificare 
a noii societăți. „Să nu uităm nici 
un moment — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că procesul 
revoluționar nu s-a încheiat o dată 
cu instaurarea puterii democratice a 
clasei muncitoare sau cu făurirea 
socialismului, ci el continuă și va 
continua, reprezentind garanția dez
voltării continue a socialismului șl 
trecerii la făurirea comunismului". 
Această idee de excepțională va
loare surprinde complexitatea șl 
dialectica făuririi noii societăți, 
previne o serie de interpretări sim
pliste, sau triumfaliste, proiectează 
o perspectivă limpede asupra dru
mului ce-1 au de parcurs țările so
cialiste pentru a păși pe tărîmul so
cietății comuniste. Teza continuită
ții procesului revoluționar fun
damentează atît legitatea perfecțio
nării tuturor laturilor vieții sociale, 
a adoptării unor măsuri impuse de 
progresul contemporan, cît și cerin
ța respectării principiilor fundamen

tale ale socialismului științific — 
cele care asigură identitate proprie 
concepției despre lume și societate 
a clasei muncitoare, traducerea în 
viață a egalității și dreptății, ca va
lori centrale ale societății noastre.

în ansamblul volumului, o pon
dere deosebită revine problemelor 
legate de dialectica evoluției socie
tății românești contemporane, de 
definirea etapelor procesului revo
luționar actual din patria noastră. 
Pornind de la o concepție dialectică, 
procesuală a edificării socialismului, 
de la realitatea că superioritatea re
lațiilor de producție socialiste nu se 
manifestă de la sine, partidul nostru 
a conceput, mai ales în perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea, 
o strategie de dezvoltare economico- 
socială pe termen lung, călăuzită de 
imperativul realizării integrale a 
trăsăturilor proprii socialismului.

Din perspectiva aprecierilor cu
prinse în lucrare, din 1945 pînă în 
1965, țara noastră a parcurs două 
etape distincte de dezvoltare — cea 
a dezvoltării pe baze democratice 
capitaliste, încheiată o dată cu ac
tul naționalizării principalelor mij
loace de producție, și cea a construc
ției socialiste. In aceste două de
cenii au fost obținute realizări im
portante, s-au produs transformări 
revoluționare, care au schimbat în 
mod fundamental situația României. 
Concomitent au fost comise o serie 
de greșeli, s-au manifestat lipsuri 
serioase, încălcări ale legalității so
cialiste, s-au manifestat puternice 
concepții străine de negare a forței 
și capacității poporului român, a 
însăși Istoriei, a limbii și culturii 
sale, ceea ce a dăunat noii dezvol
tări a patriei, afectind progresul 
societății în ansamblu. Deși în 1965 
s-a încheiat în linii generale orga
nizarea pe baze socialiste — a pro
prietății de stat și cooperatiste — a 
societății noastre. România, cum se 
subliniază în volum, continua să fie 
o țară în curs de dezvoltare, situată 
în grupa de jos a acestei categorii de 
state.

Un moment de importanță deose
bită, hotărîtor pentru destinul con
strucției socialiste în patria noas
tră, care a marcat Începutul unei 
noi etape, de puternică efervescentă 
creatoare, de măreț tumult revolu
ționar,- de perfecționare a Întregii 
munci de conducere șl făurire a 
noii orînduiri, l-a constituit Con
gresul al IX-lea. „Putem in
tr-adevăr — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — să privim cu 
mîndrie la tot ce am realizat în de
cursul anilor de construcție socia
listă, în care — fără îndoială — Con
gresul al IX-lea reprezintă un mo
ment hotărîtor pentru dezvoltarea de 
astăzi a României. Fără Congresul 
al IX-lea, fără linia generală stabi
lită de acest congres și de congre
sele și conferințele naționale ulteri
oare, fără măsurile organizatorice, 
economice, politice adoptate în a- 
ceastă perioadă, România nu s-ar 
putea prezenta astăzi cu realizările 
pe care le are".

O dată cu acest moment Istoric s-a 
trecut la cea de-a doua etapă a 
construcției socialiste In România — 
etapă ce a cuprins trei planuri cinci
nale pe parcursul cărora s-a creat o 
puternică industrie socialistă, bazată 
pe cele mal noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, s-au dezvoltat celelalte 
ramuri de activitate, s-a consolidat 
sectorul socialist în agricultură. 
Marcînd un moment de cotitură în 

construcția socialismului în patria 
noastră, promovînd un spirit nou, de 
luptă hotărîtă împotriva dogmatis
mului, a șabloanelor în construcția 
■noii orînduiri. Congresul al IX-lea a 
inaugurat o epocă de mari transfor
mări, de remarcabile realizări în 
toate domeniile, epoca celor mai 
prestigioase înfăptuiri din Istoria 
modernă a țării noastre.

Intrarea României în etapa edifi
cării societății socialiste multilateral 
dezvoltate, ale cărei obiective au fost 
definite în Programul partidului, 
în alte lucrări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a marcat înfăp
tuirea din inițiativa și cu contribu
ția hotărîtoare a secretarului gene
ral al partidului a unui armonios 
ansamblu de transformări novatoa
re, revoluționare pe plan politic, 
economic și social, care au imprimat 
un nou dinamism dezvoltării țării, 
progresului forțelor de producție, al 
științei și culturii, creșterii nivelului 
de trai material și spiritual al po
porului. Noul concept integrează in
tr-o viziune dialectică elementele de 
bază ale sistemului social, ale pro
gresului pe acest tărîm : forțele și 
relațiile sociale, conștiința socialistă, 
democrația și conducerea socială, 
cultura și viața spirituală. Așa cum 
relevă tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a adoptat conceptul de societate 
socialistă multilateral dezvoltată 
tocmai pentru a se sublinia multi
lateralitatea procesului șl a preveni 
Înțelegerile limitative care ar reduce 
conținutul său doar la laturile eco
nomice în dauna celorlalte dimen
siuni social umane, de cea mai mare 
importanță în progresul societății 
contemporane.

Aprecierile din volum sublinia
ză cu pregnanță Ideea că în în
făptuirea obiectivelor Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre co
munism o importantă deosebită are 
actualul cincinal, al cărui obiectiv 
de frontispiciu îl constituie trecerea 
la o nouă etapă de dezvoltare, supe
rioară, ceea ce implică un salt ca
litativ, perfecționarea multilaterală 
a activității economlco-sociale. Reali
zările prestigioase de pînă acum în 
toate domeniile constituie o garan
ție șl o confirmare a juste
ței și realismului acestor obiec
tive, a vitalității orfndulrll noastre, 
în pofida implicațiilor negative ale 
crizei economice internaționale. 
România a reușit să achite integral 
datoria externă, asigurindu-și astfel 
în mod real deplina independentă, 
concomitent cu realizarea tuturor 
obiectivelor pe plan economico-social 
prevăzute pentru acești ani.

Trecerea țării noastre de Ia stadiul 
de țară socialistă în curs de dez
voltare la cel de țară socialistă me
diu dezvoltată pe baza hotărîrilor 
programatice ce vor fi adoptate lș 
Congresul al XIV-lea implică asimi
larea în toate domeniile a cerințelor 
dezvoltării de tip intensiv, perfec
ționarea activității economico-sociale 
în lumina exigențelor noii revoluții 
tehnico-știlnțifice, așezarea procesu
lui de modernizare economico-socială 
pe bazele durabile ale cuceririlor 
cunoașterii contemporane, ale cerce
tării proprii.

Rezultatele obținute în industrie, 
în agricultură, în toate domeniile de 
activitate, pregătirea condițiilor pen
tru îndeplinirea planului pe 1990 și 
pe întregul cincinal constituie cea 
mai înaltă dovadă a hotărîrii colec

tivelor de oameni al muncii de a 
înfăptui orientările documentelor 
programatice pentru apropiatul forum 
comunist. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este necesar să se 
asigure o și mai înaltă eficiență a 
muncii sociale, care să garanteze în
făptuirea integrală a prevederilor 
planului național unic, a programelor 
de perfecționare a organizării mun
cii și modernizare a producției — 
condiții fundamentale pentru pro
gresul societății românești, pentru 
întărirea și mai puternică a in
dependenței șl suveranității patriei.

Realitatea, viața demonstrează cu 
putere adevărul că planurile de dez
voltare economico-socială ale fiecărui 
popor, deci și ale poporului nostru, 
se pot realiza numai in oondițli de 
pace, că unitatea dintre socialism și 
pace constituie o legitate a progresu
lui istoric. în spiritul acestei legități 
obiective, partidul nostru, secretarul 
său general acționează cu hotărîre 
pentru realizarea unei largi colabo
rări economice și tehnico-știlnțifice 
cu toate statele lumii, pentru asigu
rarea condițiilor propice cooperării, 
lichidării decalajelor dintre țări, evo
luției armonioase a lumii contempo
rane, pentru pace — bunul cel mal 
de preț al omenirii.

Prezintă o importanță deosebită a- 
precierea cuprinsă în volum potrivit 
căreia în dialogul contemporan de 
idei concepția noastră științifică tre
buie să manifeste mal multă comba
tivitate, spirit critic față de acele 
teorii, poziții, puncte de vedere care, 
în diferite feluri, promovează inte
rese retrograde, aflate in contradic
ție cu tendințele majore ale pro
gresului istoric. In condițiile recru
descenței teoriilor anticomuniste, ale 
intensificării campaniei de denigrare 
și ponegrire a realizărilor țărilor so
cialiste. a încercărilor de destabili
zare a situației politice din aceste sta
te afirmarea valorilor de dreptate șl 
egalitate ale noii orînduiri. abordarea 
diferitelor probleme ale contempora
neității în lumina și din perspectiva 
intereselor clasei muncitoare, relie
farea cu putere a capacității socia
lismului de a găsi soluții viabile dez
voltării societății umane reprezintă 
o cerință de prim ordin, un veritabil 
comandament al teoriei revoluțio
nare.

Pozițiile consecvente ale Partidu
lui Comunist Român, ale secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în abordarea prin
cipiilor de bază ale socialismului ști
ințific constituie remarcabile contri
buții originale, de certă actualitate 
la îmbogățirea teoriei și practicii con
strucției socialiste, atestă elocvent 
preocuparea statornică de a elabora 
o strategie de dezvoltare, de perfec
ționare continuă a noii societăți în 
spiritul și în lumina legităților obiec
tive ale edificării noii societăți. Noul 
volum constituie o ilustrare grăitoare 
a caracterului profund creator al gîn- 
dirii social-politice a secretarului ge
neral al partidului — gîndire strălucit 
exprimată și în documentele publi
cate in pregătirea Congresului al 
XIV-lea —, a consecvenței cu care 
promovează principiile socialismului, 
înscriind contribuții remarcabile la 
analiza unei problematici de cel mai 
actual interes, la definirea științifică 
a direcțiilor de acțiune pentru dez
voltarea și perfecționarea societății 
noastre socialiste, la Îmbogățirea pa
trimoniului teoriei și practicii revo
luționare.

Sub genericul „45 de ani da la 
victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
1944 — măreț eveniment istoric 
ce a deschis calea edificării orin- 
duirii socialiste în România. 
Profundele transformări econo- 
mico-sociale petrecute in anii so
cialismului și, îndeosebi, în peri
oada parcursă de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R.", la centrele de 
creație și cultură socialistă „Cîn- 
tarea României" din orașele Ca
racal, Corabia, Balș, ca și in nu
meroase unități economice din 
municipiul Slatina și din celelalte 
localități urbane ale județului Olt 
s-au desfășurat simpozioane, la 
care au luat parte activiști de 
partid și de stat, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
mii de oameni ai muncii.

In organizarea Muzeului Jude
țean Olt din Slatina și a consilii
lor municipal Slatina și orășenești 
Caracal, Corabia, Balș, Drăgă- 
nești-OIt, Scomicești, Piatra-Olt 
ale sindicatelor, la centrele de 
creație și cultură socialistă „Cîn- 
tarea României" din aceste locali
tăți au avut loc simpozioane, inti
tulate „Strategia și tactica P.C.R. 
in Înfăptuirea revoluției de elibe
rare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din au
gust 1944“.

în perioada 16—22 august, la 
Muzeul Județean din Slatina se 
desfășoară un ciclu de manifestări 
omagiale — simpozioane, expu
neri, dezbateri, expoziții documen
tare, recitaluri literar-muzicale — 
sub genericul „Zilele educației 
patriotice și revoluționare", dedi
cate marii noastre sărbători de la 
23 August.

în întreprinderi, instituții, așe
zăminte de cultură din Capitală 
au loc în aceste zile ample și bo
gate manifestări politico-educa
tive și cultural-artistice consa
crate marii noastre sărbători na
ționale de la 23 August. „Revolu
ția de eliberare socială și națio
nală din august 1944 — moment 
determinant în făurirea unui vii
tor liber și Independent al po
porului român" a fost tema expu
nerii prezentate la întreprinderea 
„Tricotajul Roșu". în acest cadru 
au fost relevate semnificația eve
nimentului aniversat, drumul da 
împliniri parcurs de poporul 
român în anii construcției socia
liste, cu deosebire după Congresul 
al IX-lea al partidului — moment 
Istoric care a deschis calea făuri
rii societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintării Româ
niei spre comunism. Importanța 
evenimentului de acum 45 de ani. 
semnificația lui internă și interna
țională, uriașele realizări obținute 
in patria noastră in anii glorioși 
ai „Epocii Nicolae Ceaușescu" au 
constituit -principalele teme ale 
simpozionului „însemnătatea șt 
ecoul internațional al actului isto
ric din august 1944", desfășurat la 
Fabrica de Elemente pentru Auto
matizări, la care au participat 
cercetători, cadre didactice, un 
numeros public.

Sub genericul „Adevărul Istoriei 
naționale, adevărul poporului 
român, de la victoria revoluției 
de eliberare socială și națională 
la construirea societății socialiste 
în țara noastră", Muzeul Literatu
rii Române a organizat o masă- 
rotundă cu tema „45 de ani de li
teratură română patriotică, mili
tantă", in cadrul căreia au fost 
prezentate principalele creații ale 
literaturii contemporane inspirate 
din realitatea vieții și civilizației 
noastre socialiste.

Si în județul Vrancea a conti
nuat desfășurarea manifestărilor 
dedicate marilor noastre eveni
mente politice. Astfel, pe platfor

ma de sud a municipiului Focșani, 
oameni ai muncii din cadrul în
treprinderilor de scule și elemen
te hidraulice, de vase emailate, de 
prelucrare a maselor plastice, me
talurgică, precum și cei din ca
drul combinatului de prelucrare a 
lemnului au audiat expunerea 
„Epoca Nicolae Ceaușescu — ani 
de profunde transformări revolu
ționare, de mărețe înfăptuiri pe 
drumul . construirii noii orinduiri, 
de puternică afirmare a României 
socialiste in lupta pentru cauza 
socialismului, a păcii, independen
ței și colaborării în lume". Mani
festarea a fost urmată de un vi
brant spectacol de muzică și poe
zie patriotică intitulat „Omagiu 
lui August 23 — omagiu partidu
lui călăuzitor".

Totodată, a continuat programul 
ștafetei cinematografice „45 de ani 
de viață nouă, , demnă și liberă", 
organizată de Întreprinderea jude
țeană cinematografică, in colabo
rare cu cadre didactice universi
tare, scriitori și producători de fil
me. în orașele Odobești și Panciu 
au avut loc lucrările simpozionu
lui „România anului 45 al libertă
ții — o țară prosperă, în plină 
afirmare pe meridianele lumii", 
iar la complexul muzeal județean a 
fost vernisată expoziția fotodocu- 
mentară „Județul Vrancea In 
marele proces revoluționar al fău
ririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate",

„28 August 1944 — 18 August 
1989, arc de timp eroic al istoriei 
României" — s-a intitulat simpo
zionul desfășurat la Centrul de 
creație si cultură socialistă „Cîn- 
tarea României" din orașul Orșova. 
La Combinatul Chimic Drobeta- 
Tumu Sdverirf. și Uzina, de Piese 
de Schimb Energetice Gura-Văil a 
avut loc expunarea-dezbatere „Uni
tatea clasei muncitoare, a tuturor 
forțelor antifasciste, patriotice — 
factor hotărîtor al victoriei revo
luției de eliberare socială si na
țională din tara noastră. Creșterea 
rolului clasei muncitoare în fău
rirea socialismului — cerință legi
că. obiectivă".

în bogata paletă a manifestări
lor politico-educative și cultural- 
artistice desfășurate In județul Me
hedinți în întîmpinarea marii noas
tre sărbători naționale s-au în
scris. de asemenea, simpozionul 
„23 August 1944 — izbîndă a revo
luției de eliberare socială si na
țională. antifascistă și antiimperia
listă", organizat Ia întreprinderea 
Electrocentrale „Porțile de Fier", 
expunerea „Semnificația Istorică a 
revoluției de eliberare socială si 
națională, antifascistă si antiimpe
rialistă din august 1944; Bilanțul 
realizărilor istorice obținute de po
porul român în anii construcției 

socialiste, cu deosebire in epoca 
deschisă de Congresul al IX-lea al 
P.C.R.". prezentată in fata a mii 
de oameni ai muncii din Baia de 
Aramă, Strehaia, Devesel. Vîniu 
Mare, din numeroase alte locali
tăți mehedintene.

La Academia Militară, de un viu 
interes s-a bucurat simpozionul cu 
tema : „23 August — moment cru
cial în istoria poporului român". 
Referatele prezentate au evidențiat 
contextul politic intern si interna
țional în care s-a desfășurat actul 
revoluționar înfăptuit in urmă cu 
45 de ani, moment ce reprezintă 
începutul unei noi ere. de profun
de transformări revoluționare in 
patria noastră. Au fost înfățișate, 
de asemenea, glorioasele realizări 
obținute de poporul nostru în anii 
revoluției si construcției socialiste, 
îndeosebi în arcul de timp eroic 
inaugurat de Congresul al IX-lea 
al P.C.R. S-a subliniat pregnant că 
tot ceea ce s-a realizat în patria 
noastră în anii epocii pe care o 
trăim cu mîndrie constituie o stră
lucită confirmare a strategiei parti
dului. a viziunii clarvăzătoare a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind apli
carea legităților generale ale dez
voltării societății, a principiilor 
socialismului științific la condițiile 
concrete din țara noastră.

Sub egida Comisiei Române da 
Istorie Militară, cu sprijinul orga
nelor locale de partid și de stat, 
în județe, la casele armatei, in 
întreprinderi și instituții au loc 
sesiuni de comunicări și simpozi
oane dedicate celei de-a 45-a ani
versări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August. în 
cadrul acestor acțiuni sînt reliefa
te pregnant rolul determinant al 
Partidului Comunist Român în 
pregătirea și desfășurarea insurec
ției, în mobilizarea întregului po
tențial militar pentru zdrobirea 
mașinii de război naziste, contri
buția armatei române și a forțelor 
patriotice la victoria revoluției, 
marile realizări dobindite in anii 
socialismului, îndeosebi în perioa
da inaugurată de Congresul al IX- 
lea al partidului. Astfel de mani
festări s-au desfășurat la Ploiești, 
Brașov, Galați, Deva, Sibiu, Slobo
zia, Miercurea-Ciuc, Arad. Bistri- 
ța-Năsăud și în alte localități ale 
țării.

La Oarba de Mureș, un grup de 
veterani de război din municipiul 
Zalău și din alte orașe și comune 
ale județului Sălaj au vizitat locu
rile unde unitățile românești au 
înfruntat și au biruit, acum 45 de 
ani, cotropitorii hitleristo-horthyști 
In lupte ce s-au încrustat pentru 
totdeauna în nemuritoarea isto
rie a patriei.

în întreprinderile șl Instituțiile 
județului Buzău, la .centrele' de 
creație și cultură socialistă din 
orașe și comune se desfășoară în 
aceste zile simpozionul intitulat 
„Revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă de la 23 August 1944 —
început de eră nouă în istoria con
temporană a României. însemnăta
tea ei internă și internațională", 
în unități industriale și de con
strucții, în orașele Nehoiu și Po
goanele, în comunele Berea, Pătîr- 
lagele. Zărnești și Săgeata, consi
liile de cultură și educație socia
listă au organizat manifestări com
plexe în cadrul cărora sint reliefa
te rolul hotărîtor al partidului co
munist, al clasei noastre muncitoa
re in izbînda de la 23 August. înfăp
tuirile poporului român in cei 45 de 
ani de la victoria revoluț-ei de eli
berare socială șî națională, antifas
cistă și antiimperialistă, cu deose
bire grandioasele realizări din anii 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului.

(Agerpres)

__ z—COMUNISTUL—X___

Abnegație muncitorească
Zi plină intr-o puternică 

citadelă industrială. August 
jubiliar in orașul de pe malul sting 
al Dunării albastre — Galați. La Șan
tierul Naval se grăbesc clipele des
prinderilor de țărm a unor noi 
nave... La întreprinderea Laminorul 
de Tablă, moment de bucurie meri
tată: decernarea titlului de „Erou al 
Muncii Socialiste"... La întreprinde- 
rea-Antreprizâ pentru Construcții, 
Montaje și Reparații Siderurgice — 
distinsă și ea cu „Ordinul Muncii" 
clasa a III-a — se ține adunarea ge
nerală a oamenilor muncii... La oțe- 
lării, bătălia pentru noi mărci de 
oțeluri...

Deci zi plină în puternica citadelă 
industrială a Dunării de Jos. Mar
cată din plin de hotărîrea comuniș
tilor, a tuturor făuritorilor de bu
nuri materiale și spirituale de a 
cinsti cu demnitatea și măreția fap
tei împlinirea a 45 de ani de la is
toricul 23 August 1944. Spre care 
dintre aceste locuri se va îndrepta 
opțiunea reporterilor ? Pînă la urmă 
s-a ales colectivul de constructori, 
montori și reparații siderurgice. Oa
menii vrednici care, în mai bine de 
un sfert de secol, au zidit aici cea 
mai puternică vatră de metal a țării 
— Galațiul realizează circa jumă
tate din producția de oțel a Româ
niei anului 45 al libertății sale. Cum 
sună acum, în augustul aniversar, 
cuvîntul comunist în această unitate 
și ea cu „foc continuu" ? Cuvîntul 
destoiniciei muncitorești? Argumen
tează Ion Voineag, secretarul comi
tetului de partid :

— Distins anul acesta cu „Ordinul 
Muncii" clasa' a III-a, colectivul 
nostru adauga la izbînzile sale noi 
succese. Planul pe 8 luni nu numai 
că se realizează pînă la 23 August, 
dar preliminăm și o depășire de pes
te 200 milioane lei, iar la beneficii 

— peste 50 milioane lei. în „locurl- 
le-cheie" ale activității noastre, cu 
termene extrem de strînse de pu
nere în funcțiune, acționează comu
niștii de nădejde, oameni cu un pal
mares profesional impresionant. 
Oameni cu un înalt simț al răspun
derii muncitorești.

— Numiți și cîteva dintre aceste 
„locuri-cheie".

— Mai întîi, reparația capitală de 
la cocserii și a cauperelor la furna
le. Apoi, construcția blocului de oțe- 
lării de la Călărași și reparațiile de 
la Combinatul Metalurgic Tulcea. 
Apoi, participarea la desăvîrșirea 
marelui sistem de irigații de pe Te
rasa Covurlui ori la obiectivele so- 
cial-culturale.

Zi de august plină și in această 
unitate care șl-a înscris în „pano
plia" succeselor, in anii Epocii 
NICOLAE CEAUȘESCU, nașterea 
celui mai puternic izvor de oțel al 
țării. Să mergem pe... fluxul dăruirii 
muncitorești, comuniste de aici și să 
vedem cum este...

...Viața la 244,2 grade 
Celsius. Bateria 2 a «meseriilor gă- 
lățene. Loc de unde, în ani, au ple
cat spre furnale milioane de tone 
de cocs. După lungi campanii de 
producție — 24 de ore din 24 — bine
venita... campanie de „geriatrie" : 
reparația capitală. Adică — recon
strucția din temelii. într-un spațiu 
drămuit, intr-un timp contracrono- 
metru. Alături, la bateria 3, cerul se 
împurpurează de flăcări : o nouă 
șarjă de cocs... Dincoace, maiștrii 
Gheorghe Avram șl Vasile Pisică 
privesc la instalațiile proaspăt mon
tate și nu-și pot reține o remarcă :

— Am pornit în „linie dreaptă". 
Pe 29 iunie am aprins focul. Acum 
sîntem la 244,2 grade Celsius, (între 
timp s-au mal adăugat, neîndoios, 

cîteva zeci, poate chiar sute de gra
de — n.a.).

Sigur că sîntem cu gîndul la pri
ma șarjă. Momentul e înscris și el, 
de bună seamă, intr-un grafic.

— Graficele sînt făcute pentru a 
fi.„. date peste cap, spune Gheorghe 
Avram.

— Adică ?
Adaugă maistrul Vasile Pisică :
— Adică termenele să fie scurtata.
S-au dat, astfel, aici, destule gra

fice „peste cap". Conducta de gaz, 
de exemplu. Termenul consacrat de 
montare — o lună de zile. Verificat 
și omologat la toate bateriile născu
te ori renăscute în această puterni
că cetate de foc gălățeană. Și totuși... 
Oamenii din echipele comuniștilor 
Iorgu Bălan și Teodor Porojnicu 
și-au pus la bătaie întreaga expe
riență profesională, abnegația mun
citorească și... au economisit 20 de 
zile. în 20 de zile trebuia termina
tă și armarea bateriei. S-au... econo
misit și aici 10 zile.

Timp economisit la... presiunea 
timpului. Și, în egală măsură, la pre
siunea furnalelor. O bună bucată de 
vreme construcția propriu-zisă a 
mers „umăr la umăr" cu montajul. 
Tot din rațiunea cîștigării unui 
avans.

— Așadar, pe cînd prima șarjă la 
Întinerită baterie 2 ?

Gheorghe Avram revine la grafice!
— Am reanalîzat fiecare termen : 

pe 20 septembrie, încărcarea. Pe 22 
septembrie, categoric, șarja numărul 
unu.

De pe 22 septembrie cerul Galațiu- 
lui va avea cîteva aureole în plus 
de-a lungui tuturor celor 24 de ore 
din 24.

„E de preferat un excava
tor foarte bun". Cu această re_ 
plică sîntem întîmpinați de mais
trul Alexandru Popa și șeful de •- 

chipă Constantin Obreja. Locul : Fa
brica de Impregnare Smoală, obiec
tiv cuprins și el în efortul produc
ției integrate a cocseriilor. Fabrică ce 
se naște in continuarea instalațiilor 
de epurare biochimică, aflată într-un 
stadiu avansat de construcție. Dar 
care-i înțelesul replicai ? S-a întâm
plat ca utilajul cu pricina să aibă cî
teva sincope. Defecțiuni mal mari 
ori mai mici.

Maistrul Al. Popa, comunist călit 
pe multe șantiere: „Noi avem un 
angajament, un plan. Orice neajuns 
strică ordinea lucrurilor".

Ion Voineag: „De excavatorul ăsta 
mă ocup eu. Dar cu restul lucrări
lor cum stați aici ?“.

Maistrul Al. Popa : „Ne Încadrăm 
In termene".

Sigur că „e de preferat un excava
tor foarte bun". Interlocutorii, co
muniști cu un acut simț al datoriei 
și al răspunderii, știu însemnătatea 
încadrării în termene șl la acest o- 
biectiv : smoala de aici va intra în 
componenta materialului de zidărie 
de la furnale — o parte din acesta se 
mai aduce Încă din Import —, deci 
nici o amînare nu poate fi accepta
tă, orice întîrziere trebuie prevenită. 
Proprietar, producător, beneficiar — 
omul muncii din România socialistă 
a anului 45 de destin liber este con
știent că aspirația sa de mai bine se 
împlinește în climatul efortului sus
ținut, al ordinii și disciplinei.

Climatul firesc In care au căpătat 
trainic contur toate marile zidiri ale 
acestui timp ce a ridicat puterea in
dustrială a patriei de 135 de ori.

Oameni vrednici, în ser
viciul furnalului 4. Zona cau* 
perelor din vecinătatea furnalului 4. 
Flame albastre de sudură în lumina 
puternică a amiezei. La răstimpuri 
exact măsurate trec trenurile încin
se la„ peste o mie de grade : duo 
„pîinea" dată de furnale — fonta — 
spre convertizoarele oțelăriilor. Re
ținem de la maistrul Ion Ifrim, se
cretar adjunct în biroul organizației 
de bază nr. 11 :

— Noi sintem în serviciul furnalu
lui 4. îi reconstruim cauperele.

— Unul din noile caupere îl vedem 
pe verticală. Mai trebuie doar...

— ...cupola. Așteptăm niște com
ponente de la întreprinderea „23 Au
gust" din Capitală. După care — 
momentul premergător probelor de 
presiune și predarea Ia înzidlre...

Cauperul nu-i o instalație oareca
re. în fapt, este o uzină în sine. Naș
terea lui Insă e pe mîinl bune. Ion 
Ifrim cam asta face aici da aproape

Imagine da pe Șantierul Naval din Galați
Foto : Eugen Dichiseanu

20 de ani. Alții au un palmares pro
fesional și mai întins. Spune mais
trul :

—• în fiecare adunare de partid a- 
nallzăm stadiul lucrărilor, răspunde
rile fiecărui comunist în parte. Da, 
avem un colectiv cu bogată expe
riență profesională. Dar niciodată nu 
poți spune cu mîna pe inimă că al 
făcut totul pentru punerea ei în va
loare. Față de acum cițiva ani con
struim caupere, furnale într-un timp 
mult mai scurt. Poți să spui însă 
vreodată că al ajuns la limita posi
bilului ? Nu, un comunist nu poate 
afirma așa ceva.

Te cuprinde un sentiment tonic, 
de respect șl bucurie, cînd știi că 
aici oameni vr^inici se află la da
torie, Iși onorează exemplar datoria 
„tn serviciul furnalului 4“...

Performanța aici face pri
mul pas. sintem tn baza de Pro_ 
ducție industrială a întreprinderii. 
Loc unde se făuresc o parte din sub- 
ansamblele siderurgice — și nu nu

mai. Loc unde se desăvîrșesc repere- 
unicat pe care le vedem apoi pe ver
ticalele oțelăriilor, cocseriilor ori 
furnalelor. („Pantalonul" furnalelor 
urcă de pe platformele de beton, la 
vedere, In văzduh, pînă la... șapte
zeci de metri). Cu alte cuvinte, în 
multe privințe, în baza de producție 
industrială se săvîrșește primul pas 
spre performanță. Etapele viitoare 
de Ia bateria 2 de cocsificare, pe 
unde trecusem, se conjungă aici la 
timpul prezent.

— Livrăm acum ultimele suban- 
samble — aflăm de la Mircea Misu- 
ra, secretarul comitetului de partid.

Subansamble... Stîlpi de rezisten
ță... Tuburi centrifugate de betoa
ne... Plăci de betoane... Comenzi cu 
un singur indicativ : urgent.

— Cum se trăiește viața la tem
peratura asta ?

— Repede și... deplin.
270 de comuniști — meseriași cu 

Îndelungă experiență — se află în 
„locurile-cheie" de producție ale ba
zei. Cei mal mulțl, formați aici. Foar

te mulțl tineri deprind meseria 
acum. Meseria, disciplina muncii, 
conduita dreaptă și demnă de- viață. 
Pentru bateria 2, de exemplu, lucră
rile principale au fost încredințate 
echipei de lăcătuși conduse de co
munistul Mihai Obreja. Om calificat 
la acest loc de muncă, unde a șl fost 
primit in partid, unde a cîștigat șl 
unul din titlurile de fruntaș pe în
treprindere...

Destin aproape identic cu al altul 
șef de formație: Constantin Calujnic. 
Părticică firească din destinul ce
lor aproape 8 milioane cît numără în 
prezent efectivul personalului mun
citor al României socialiste.

Cu astfel de oameni angajați să 
asigure un destin demn și rodnic 
țării — exprimînd uriașa forță a 
clasei muncitoare — pasul spre per
formanță nu poate fi decît unul si
gur șl decisiv.

Iile TANASACHE 
Dan PLAEȘU
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Malayeziei
(Urmare din Pag. I)

înmtnînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Zainuildin Abdul Rah
man a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu. guvernului și 
poporului român un cald mesaj de 
prietenie și cele mai bune urări din 
partea suveranului Malayeziei. Sultan 
Azlan Shah, a guvernului și poporu
lui malayezian.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador sint relevate relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Mala- 
yezia și România și este subliniată 
însemnătatea vizitei de stat efec
tuate în 1982 de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu

tovarășa Elena Ceaușescu, in Mala- 
yezia. eveniment deosebit de impor
tant in evoluția raporturilor dintre 
cele doua ță» i.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a transmis, la rindul său, suveranu
lui malayezian și guvernului un 
cald salut și urări de succese, iar 
poporului malayezian, urări de 
progres și bunăstare.

în cuvîntarea șefului statului ro
mân sint evidențiate raporturile de 
prietenie șt conlucrare pa plan po
litic, economic, comercial, cultural 
și în alte domenii de Interes co
mun, dintre România și Malayezia,

și se subliniază că există multiple 
posibilități pentru extinderea și 
diversificarea, in continuare, a co
laborării bilaterale, Îndeosebi a 
cooperării în producție.

Este exprimată, totodată, convin
gerea că cele două țări pot dezvolta 
în viitor o bună conlucrare și în 
sfera vieții internaționale, că pot 
să-șl aducă o contribuție însemnată 
în politica de pace, independență și 
cooperare în întreaga lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat noului ambasador al Malaye
ziei succes tn îndeplinirea misiunii 
încredințate și l-a asigurat de între
gul sprijin al Consiliului de Stat, 
al guvernului și al său personaL

Ambasadorul Republicii Portugheze
(Urmare din pag. I)

înmînind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Carlos Macieira Ary 
Dos Sanios a transmis președinte
lui Nicolae Ceaușescu, din partea 
președintelui Republicii Portugheze, 
Mario Soares, cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de 
succese In activitate, de bunăstare 
și prosperitate pentru poporul ro
mân.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador sînt reliefate evoluția relații
lor dintre cele două țări și popoare, 
posibilitățile de dezvoltare și di
versificare a raporturilor de colabo
rare economică. îndeosebi și ca ur
mare a faptului că România a li
chidat datoria externă, precum și

dorința de a extinde șl întări le
găturile dintre cele dcuă țări. 
Președintele NICOLAE CEAUȘESCU, 
primind scrisorile de acreditare, a 
transmis președintelui Republicii 
Portugheze un salut cordial și cele 
mai bune urări de sănătate, iar po
porului portughez prieten, urări de 
progres și bunăstare.

Animați de dorința de a dezvol
ta în continuare relațiile de colabo
rare cu Portugalia — se subliniază 
în cuvîntarea de răspuns a tova
rășului Nicolae Ceaușescu — consi
derăm că există posibilități de spo
rire substanțială a schimburilor co
merciale. de amplificare a cooperă
rii economice. tehnico-științifice, 
culturale și în alte domenii, pe baza

principiilor deplinei egalități în 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avan
tajului reciproc.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat noului ambasador deplin 
succes în misiunea ce i-a fost în
credințată și l-a asigurat de spri
jinul Consiliului de Stat, al guvernu
lui și al său personaL

★
La solemnitățile de prezentare a 

scrisorilor de acreditare șl la con
vorbirile care au avut Ioc cu acest 
prilej au participat Ioan Tolu, mi
nistrul afacerilor externe, și Dumi
tru Apostoiu, secretar prezidențial 
și al Consiliului de Stat.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu sentimente profunde de stimă, vă adresez mulțumiri pentru amabilul 
dumneavoastră mesaj de felicitare transmis cu ocazia aniversării indepen
denței Republicii Capului Verde.

Cu cea mai înaltă considerație.

ARISTIDES PEREIRA
Secretar general al P.A.I.C.V. 

Președintele Republicii Capului Verde

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului Republicii Singapore șl al meu 
personal, doresc să vă exprim mulțumiri pentru amabilul mesaj adresat cu 
ocazia Zilei naționale.

WEE KIM WEE
Președintele Republicii Singapore

HARGHITA : Realizări ale minerilor
Angajați in marea întrecere so

cialistă ce se desfășoară pe întreg 
cuprinsul țării, răspunzind sarci
nilor trasate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a asigura 
economiei naționale cantități tot 
mai sporite de substanțe minerale 
utile, colectivele de muncă din in
dustria minieră a județului Har
ghita raportează noi și semnifica
tive succese. Astfel, minerii de la 
Bălan au extras și prelucrat peste 
plan 92 000 tone minereu, iar oa
menii muncii de la întreprinderea

BRĂILA : Noi
în cinstea apropiatei aniversări 

de la 23 August, constructorii de 
la Șantierul Naval Brăila au în
scris, prin faptele lor de muncă, o 
nouă realizare : lansarea cu trei 
săptămini mai devreme față 
de grafic a cargoului multi
funcțional «Găești» de 8 750 tdw. 
„Evenimentul — ne spune tovară
șul Constantin Albeanu. secretarul 
comitetului de partid al unității — 
coincide cu a 120-a lansare 
din 1972 și pînă acum, an în care 
a fost construit primul cargou de 
4 500 tdw. Șantierul naval brăi- 
lean, prin dezvoltarea sa impetu-

Minieră Harghita și-au creat con
diții de a da peste plan pînă la 
sfirșitul lunii august 150 tone 
caolin preparat și 9 500 tone dolo- 
mită. Utilizarea mai judicioasă a 
potențialului tehnic și uman prin 
organizarea superioară a muncii 
în abataje deschide acestor colec
tive de muncă posibilitatea obți
nerii unor noi succese, astfel ca 
angajamentul de a-și îndeplini 
planul anual pină la Congresul al 
XIV-lea al partidului să fie pe 
deplin onorat. (Nicolae Șandru).

nave maritime
oasă, este o creație a epocii pe 
care cu mîndrie o numim -Epoca 
Nicolae Ceausescu»". Noua navă 
este dotată cu motor de 6 000 CP, 
realizat la întreprinderea Con
structoare de Mașini Reșița. Tot 
în aceste zile a fost pregătită să 
plece în prima cursă de producție 
și nava cu numărul 23, dintr-o se- 
rie_ de 31, „Rimnicu Sărat", de 
8 750 tdw, fiind cargoul care des
chide, la Șantierul Naval Brăila, 
serta navelor modernizate. Ambele 
nave sint realizate la parametrii 
calitativi competitivi pe plan mon
dial. (Candiano Priceputul.

ZIUA INDEPENDENȚEI AFGANISTANULUI

Tovarășului NAJIBULLAH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 
Președintele Republicii Afganistan

KABUL
Sărbătorirea celei de-a 70-a aniversări a proclamării independenței Re

publicii Afganistan imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, In numele 
poporului român, precum și al meu personal, călduroase felicitări și cele mal 
bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, unitate și prosperitate 
poporului prieten afgan.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare statornicite 
între țările și partidele noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică 
în viitor, în interesul popoarelor român și afgan, al cauzei păcii, înțelegerii 
și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

La 19 august, poporul afgan 
aniversează împlinirea a 70 da 
ani de la proclamarea indepen
denței de stat a țării sale, ceea ce 
constituie un nou prilej de a 
evoca drurtul pe care el l-a 
străbătut de la începutul secolu
lui și pină azi. Situat Ia în
tretăierea unor importante căi 
de comunicație, Afganistanul 
este cunoscut ca o țară cu relief 
preponderent muntos, circa 75 la 
sută din suprafața sa (655 000 kmp) 
fiind teren neproductiv ; principa
la ocupație a populației o repre
zintă agricultura. Vreme de șase 
decenii, pînă la Revoluția din apri
lie 1978, majoritatea zdrobitoare a 
țărănimii era însă lipsită de pă- 
mint. Regiuni întregi se aflau în- 
tr-o stare de adincă înapoiere, iar 
industria era slab dezvoltată. După 
revoluție, care a pus capăt domi
nației cercurilor feudale, Afganis
tanul a intrat intr-o fază nouă a 
existenței sale, marcată de im
portante prefaceri cu caracter pro
gresist. Acestea au început în 
mediul rural, unde datorită refor
mei agrare au fost împroprietărite 
peste 300 000 de familii, cuprinzînd 
treptat toate sectoarele de activi
tate ; s-au construit școli și spita
le, cooperative și căi de comunica
ție ; a luat un puternic avînt acțiu
nea de valorificare a resurselor 
naturale prin intrarea în funcțiune 
a mai multor pbiective industriale.

Anul acesta, aniversarea zilei 
independenței are loc în condiții 
deosebit de complexe. Deși a tre
cut mai bine de un an de la sem
narea acordurilor de la Geneva 
privind reglementarea politică a 
situației din jurul Afganistanului, 
iar guvernul de la Kabul depune

eforturi susținute in vederea rea
lizării reconcilierii naționale, ten
siunea persistă. Zilnic au loc in
cidente sîngeroase. Ignorînd decla
rarea repetată a încetării focului 
de către autoritățile centrale, gru
purile opoziției înarmate continuă 
să urmărească soluționarea conflic
tului intern prin forță, atacînd pe
riodic diverse localități, inclusiv 
orașul Kabul.

Animat de sentimente de priete
nie față de poporul afgan, poporul 
român urmărește cu interes și sim
patie eforturile depuse de acesta în 
vederea făuririi unei vieți noi, po
trivit opțiunii sale de dezvoltare 
pe calea socialistă, pentru consoli
darea independenței naționale. Așa 
cum se știe, România socialistă 
s-a pronunțat întotdeauna in fa
voarea unei soluționări pe cale paș
nică, prin tratative, a situației crea
te in jurul Afganistanului. Țara 
noastră, care a salutat încheierea a- 
cordurilor de la Geneva, consideră 
că este necesar să se înceteze orice 
sprijin pentru forțele antiguverna
mentale din Afganistan, să se în
curajeze realizarea unei reconci
lieri naționale, a unui guvern care 
să asigure dezvoltarea democrati
că, independentă și nealiniată a 
Afganistanului.

între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Afganistan s-au 
statornicit relații de prietenie și 
colaborare întemeiate pe principii
le respectării independenței și su
veranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului in treburi
le interne și avantajului reciproc. 
Adincirea raporturilor româno-af- 
gane corespunde pe deplin intere
selor celor două țări și popoare, 
cauzei păcii și înțelegerii în lume.

IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU tv

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

In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, numeroase unități economice raportează îndeplinirea inainte 
de termen a sarcinilor de plan pe acest an și pe perioada care a tre
cut din actualul cincinal. Se dă astfel expresie hotăririi clasei munci
toare, a întregului popor de a răspunde prin fapte deosebite de muncă 
chemării conducătorului partidului 
pe opt luni pină la 23 August și 
XIV-lea al partidului.

și statului nostru de 
pe întregul an pinâ

a realiza planul 
la Congresul al

în telegrama Comitetului Jude
țean Vîlcea al P.C.R. se raportea
ză că oamenii muncii din acest ju
deț au realizat planul pe trei ani 
și opt luni din actualul cincinal la 
productia-marfă industrială. ur
mind ca in intervalul de timp 
ciștigat să obțină un plus valoric 
de peste 600 milioane lei. concre
tizat in însemnate cantități de căr
bune. energie electrică, gaze na
turale. produse de mecanică fină 
și altele. Pe aceeași perioadă a 
fost îndeplinit și planul la inves
tiții. pină la sfirșitul lunii august, 
volumul suplimentar la acest in
dicator estimîndu-se la 275 mili
oane lei.

Raportul nostru muncitoresc — 
se spune în telegramă — repre
zintă o dovadă grăitoare a atașa
mentului fierbinte față de politica 
științifică și Înțeleaptă a partidu
lui și statului nostru, a sentimen
telor de adincă gratitudine și 
nețărmurită dragoste față de dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. stră
lucit ctitor și arhitect de tară nouă, 
care v-ați consacrat și vă consa
crat! întreaga viață și activitate 
împlinirii celor mai scumpe idea
luri ale națiunii noastre de pro
gres și civilizație, independentă și 
suveranitate națională, de pace, în
țelegere și colaborare cu toate po
poarele.

Unitățile subordonate Consiliului 
Popular al județului Cluj au ra
portat îndeplinirea planului pe 
trei ani și opt luni din actualul 
cincinal la producția-marfă indus
trială și la export. în cinstea Con
gresului al XIV-lea al partidului, 
oamenii muncii din acest sector de 
activitate vor obține o producție 
marfă industrială suplimentară de 
peste 110 milioane lei, Îndeplinind 
astfel prevederile de plan pe pa
tru ani ai acestui cincinal.

Colectivele muncitorești din In
dustria municipiului Timișoara au 
realizat, la 15 august, sarcinile de 
plan la producția-marfă pe trei ani 
și opt luni din acest cincinal, ur
mind ca la sfirșitul acestei luni să 
consemneze o producție suplimen
tară in valoare de peste 2 mi
liarde lei. întregul spor fiind ob
ținut pe seama creșterii producti
vității muncii. în această perioa
dă au fost proiectate și introdu
se in procesul de fabricație 2 500 
produse noi in domenii de virf, 
cum ar fi mijloace electronice de 
automatizare și tehnică de calcul, 
roboti industriali, compuși chimici 
superiori, produse de mecanică fină 
și optică.

Oamenii muncii din orașul Aiitd, 
județul Alba, au îndeplinit pianul 
la producția-marfă industrială pe 
trei ani și opt luni cu 49 de zile 
mai devreme, preliminind. la sfir
șitul lunii august, o producție 
plimentară în valoare de 291,8 
lioane lei.

Colectivele muncitorești
orașul Tg. Ocna, județul Bacău, 
au îndeplinit, la 14 august, planul 
la productia-marfă industrială pe 
trei ani și opt luni din acest cin
cinal, creînd posibilitatea realiză
rii unei producții suplimentare in 
valoare de peste 10 milioane lei 
pină la sfirșitul lunii august.

su- 
ml-

din

din orașul Brad, 
au realizat

Oamenii muncii 
județul Hunedoara, 
planul la producția-marfă indus
trială pe opt luni din acest an, 
dînd o producție suplimentară do 
34 milioane lei, in condițiile creș
terii productivității muncii, peste 
cifra planificată, cu 2 837 lei de 
fiecare persoană.

Au Îndeplinit planul la produe- 
ția-marfă industrială pe opt luni 
din acest an, la 15 august, șl oa
menii muncii din orașul Baia 
Sprie, județul Maramureș, obținînd 
o producție peste prevederi in va
loare de peste 63.8 milioane lei.

Colectivele de muncă din orașul 
Simeria, județul Hunedoara, au 
raportat îndeplinirea planului la 
productia-marfă industrială pe 
opt luni din acest an, înregistrind 
o depășire de 26,3 milioane lei.

Planul la producția-marfă a fost 
îndeplinit pe opt iun! din acest an 
și de oamenii munci! din orașul 
Vașcău, județul Bihor. In cinstea 
zilei de 23 August se va obține o 
producție suplimentară in valoare 
de peste 13,8 milioane lei, constind 
din calcar siderurgic, marmură 
calcinată, alte produse necesara 
economiei. naționale, prestări ser
vicii și mică industrie.

Oamenii muncii din orașul DS- 
răbani, județul Botoșani, au reali
zat planul pe opt luni din acest 
an la producția-marfă Industrială 
și la export în proporție de 103 și, 
respectiv, 128 la sută.

Unitățile economice din orașul 
Mizil, județul Prahova, au realizat 
Ia 12 august planul producției 
destinate exportului pe trei ani șl 
opt luni din acest cincinal, precum 
și planul în profil teritorial.

Oamenii muncii de la întreprin
derea de Execuție și Exploatare a 
Lucrărilor de îmbunătățiri Fun
ciare Vilcea au realizat, incă de la 
10 august, prevederile de plan la 
producția globală de 
montaj și producția-marfă 
trială pe patru ani ai L. 
cincinal. Au 
condiții ca 
cestul an 
producție suplimentară de con- 
strucții-montaj in valoare ele 
45 milioane lei, o producție-marfă 
industrială de peste 15 milioane 
lei, precum și amenajarea pentru 
irigații a 100 hectare, desecarea și 
combaterea eroziunii solului pe 
300 și, respectiv, 600 hectare.

Institutul de Cercetări Textile 
din Capitală a îndeplinit planul la 
producția proprie pe patru ani ai 
actualului cincinal, creînd condiții 
pentru a realiza, pînă la sfirșitul 
anului, o producție suplimentară 
de 30 milioane lei.

Colectivele Trustului Antrepriză 
Generală de Montaj Utilaj Chimie 
București au îndeplinit planul de 
producție de construcții-montaj pe 
trei ani și opt luni din acest an. 
încă de la 24 Iunie, urmînd ca, 
pină la sfirșitul lunii, să realizeze 
o producție suplimentară de 823,8 
milioane lei.

Trustul I.A.S. Vaslui a Îndeplinit 
planul pe trei ani și opt luni din 
actualul cincinal. Pină la sfirșitul 
lunii august va obține, suplimen
tar. o producție în valoare de 
175 milioane lei.

întreprinderea Electrocentrale 
Iâși va înregistra, la sfirșitul lunii 
august, o producție suplimentară 
de 155 milioane lei. Succesul se 
datorează îndeplinirii, incă de la 
16 iulie, a planului la toți indica
torii pa trei ani și opt luni din 
acest cincinal.

Colectivele de muncă din cadrul 
Trustului Antrepriză Generală de 
Construcții Speciale Petroliere 
Ploiești au îndeplinit planul de 
construcții-montaj și producție in
dustrială la toți indicatorii pe trei 
ani și opt luni din acest cincinal, 
la 16 august, estimind a realiza in 
devans, pînă la 23 August, o pro
ducție de circa 120 milioane lei.

Oamenii muncii de la întreprin
derea Granitul din București au 
raportat ' îndeplinirea planului la 
producția-marfă industrială pe trei 
ani și opt luni din acest cincinal, 
obținînd o producție suplimentară 
de 62,3 milioane lei.

întreprinderea Microelectronica 
din București a Îndeplinit planul 
pe trei ani și opt luni din acest 
cincinal, astfel că la sfirșitul lumi 
august va depăși planul la produc-

ția-marfă cu 70 milioane lei. Iar 
Ia export cu 37 milioane lei.

întreprinderea Marmura Bucu
rești a îndeplinit, la 1 august, pla
nul la producția-marfă pe opt luni 
din acest an și la producția netă 
la 2 august. Pînă la sfirșitul aces
tei luni se va obține un spor de 
producție a cărei valoare se cifrea
ză la 23 milioane lei,

întreprinderea Județeană de In
dustrializare a Laptelui Ialomița a 
îndeplinit planul pe trei ani și opt 
luni din acest cincinal, la produc- 
ția-marfă industrială, la 15 au
gust. Producția suplimentară la 
sfirșitul lunii august va fi de 23 
milioane lei.

Oamenii muncii de la întreprin
derea de Țevi Sudate Zimnicea, 
Județul Teleorman și-au onorat 
sarcinile la export pe trei ani și 
opt luni din actualul cincinal cu 
60 de zile mai devreme. Pînă la 
sfirșitul lunii august se va realiza 
o producție suplimentară destinată 
partenerilor externi în valoare de 
20,5 milioane lei.

Colectivul întreprinderi! Antre
priză de Construcții-MontaJ Alba

a îndeplinit planul la producția- 
marfă industrială pe trei ani și opt 
luni încă de la 10 august, obținînd 
o producție suplimentară de 15,5 
milioane lei.

întreprinderea de Utilaj Minier 
Rovinari, județul Gorj, a realizat 
planul producției industriale pe 
trei ani și opt luni din actualul 

- cincinal. Se prelimina, pînă la sfir
șitul- acestei luni, o producție su
plimentară de 12 milioane lei.

Oamenii muncii de la întreprin
derea Textila „Crișana" Oradea 
au raportat îndeplinirea planului 
pe trei ani și opt luni din acest 
cincinal la producția-marfă și pro
ductivitatea muncii, ceea ce per
mite să obțină suplimentar, pină 
la sfirșitul lunii august, produse in 
valoare de circa 12 milioane Iei.

întreprinderea de Postav Prej- 
mer, județul Brașov, a realizat 
planul la producția-marfă indus
trială pe trei ani și opt luni din 
actualul cincinal, ceea ce a creat 
posibilitatea ca pînă la 23 August 
să înregistreze o producție supli
mentară de peste 10 milioane lei.

Șantierul Nava! Sulina. județul 
Tulcea, și-a îndeplinit planul pe 
opt luni din acest an, urmînd ca, 
pină la sfirșitul lunii august, să 
obțină o producție suplimentară de 
peste 3,5 milioane lei.

Colectivul Trustului pentru Me
canizarea Agriculturii Mureș a ra
portat îndeplinirea planului la pro
ducția-marfă industrială pe trei

ani și opt luni din acest cincinal, 
valoarea producției suplimentare la 
sfirșitul lunii august urmind a se 
ridica la peste 7 milioane lei.

Oamenii muncii de la întreprin
derea de Sticlărie București au 
realizat planul pe trei ani și opt 
luni din actualul cincinal, nreconi- 
zind să obțină peste prevederi pină 
la sfirșitul lunii august o producție 
de 1 milion lei.

întreprinderea de Matrițe și Piese 
din Fontă Odorhei, județul Har
ghita, a îndeplinit, la 12 august, 
sarcinile de plan pe opt luni din 
acest an. Avansul de timp cîștigat 
permite realizarea peste prevederi 
a unei producții de 39 milioane lei, 
reprezentînd. în principal, utilaje 
și piese de schimb pentru industria 
chimică și petrochimică.

Colectivul întreprinderii Fores
tiere de Exploatare și Transport 
Focșani a raportat că. la 15 august, 
a realizat planul la producția marfă 
industrială pe opt luni, creindu-și 
astfel condiții pentru a obține, pînă 
la sfirșitul lunii august, o produc
ție suplimentară de 9 milioane lei.

în telegrame se subliniază că oa
menii muncii din unitățile econo
mice menționate vor acționa în 
continuare cu dăruire si abnegație, 
cu înalt spirit de răspundere, pen
tru îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor ce le revin, 
pentru a-si aduce o tot mal mare 
contribuție la înfăptuirea planurilor 
Si programelor de dezvoltare 
multilaterală a patriei.
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30,50 Film artistic. „Noi, cel din Un!» 
Inttl-, Producție a Casei de Film» 
Cinci. Cu : George Alexandru, 
Anda Onesa, Valentin Urltescu, Ion 
Besolu, Ștefan Iordache, Serglu 
Nlcolaescu, Mlrcea Albulescu, Sil
viu Stănculescu, Colea Răutu, Emil 
Hossu, Vladimir Găitan, Marian 
Cullneac, Ion Slmlnie. Scenariul : 
Titus Popovlcl. Regla s Serglu 
Nlcolaescu. Prima part»

22,20 Telejurnal

teatre

Oamenii muncii

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Hagl Tudose — 18
• Teatrul Mic (14 70 81, la Rotonda 
scriitorilor din Cișmiglu) : „Clntăm 
România de azi“ (spectacol de sunet 
și lumină) — 21
• Teatrul „Nottara- (59 31 03, sala 
Studio) : „Treptele biruinței noastre" 
(recital de versuri) — 18.30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic. 
14 72 34) : Ar fi fost o mare iubire 
(premieră) — 18,30
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Bună 
seara, Boema ! — 19; (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Varietăți — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română- (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30

fasolei, orzoaicei de primăvară, ovăzului, cînepii
• 1 „ •• «11și realizarea unor producții mari la hectar

cinema
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pină la finele a- 

să se realizeze |0

In 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 producții mari, superioare ce
lor planificate. Recoltele ridicate obținute în toate județele la cerealele 
păioase și la alte culturi recoltate pină acum ilustrează pregnant preo
cuparea permanentă a conducerii partidului și statului, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, pentru continua dezvoltare și modernizare 
o agriculturii, pentru creșterea nivelului de trai material și spiritual al 
celor ce lucrează In această importantă ramură a economiei naționale. 
Producțiile mari la hectar demonstrează din plin justețea politicii agrare 
o partidului și statului nostru, sint rodul extinderii, în condițiile marii 
proprietăți socialiste, a mecanizării lucrărilor agricole, a irigațiilor, fo
losirii unor soluri și hibrizi de inaltă productivitate, hărniciei cu care 
acționează țăranii cooperatori, mecanizatorii, specialiștii, toți lucrătorii 
ogoarelor.

Comitetele județene Neamț, Bacău și Suceava ale P.C.R, raportează 
terminarea recoltării culturii de fasole și obținerea unei producții medii 
de 5 045 kg, 5 016 kg și, respectiv, 5 012 kg la hectar. Comitetul Județean 
de Partid Harghita raportează încheierea stringeril orzoaicei de primă
vară și realizarea unei producții medii de 5 320 kg la hectar. Comitetul 
Județean de Partid Covasna anunță terminarea recoltării ovăzului și obți
nerea unei producții medii de 5 035 kg la hectar.

In aceste zile — se relevă in telegrame - toate forțele de la sate 
sint concentrate la eliberarea suprafețelor de resturile vegetale, recol
tarea legumelor și fructelor, stringerea și depozitarea furajelor, executarea 
arăturilor, pregătirea in cele mal bune condiții a lucrărilor din campania 
agricolă de toamnă.

In Încheierea telegramelor este exprimat angajamentul oamenilor 
muncii din agricultură de a intimpina cu rezultate deosebite In toate sec
toarele de activitate o 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială 
șl națională, antifascistă și antiimperiallstă de la 23 August și Congresul 
al XIV-lea al partidului.

LA ORZOAICĂ 
DE PRIMĂVARĂ

• Județul

• Județul

Harghita 5 320 kg la hectar

LA OVĂZ
Covasna 5 035 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
LA ORZOAICA 

DE PRIMĂVARĂ
ÎN JUDEȚUL HARGHITA

• Unitatea Agroindustrială Mier- 
curea-Ciuc — 6 200 kg Ia 
hectar

LA CÎNEPĂ

LA FASOLE
• Județul Neamț - 5 045 kg la hectar
• Județul Bacău - 5 016 kg la hectar
• Județul Suceava - 5 012 kg ia hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Sinnicolau Român —■ 
11 844 kg tulpini la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cefa — 11 467 kg tulpini 
Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Biharia — 10 866 kg 
tulpini la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro-

ducție Nojorid — 10 757 kg 
tulpini Ia hectar.

în telegrame adresate tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, lucră
torii 
cole 
tașe 
tării __ ... ... _________
măvară și cinepă și obținerea unor 
producții superioare celor prevă
zute.

în telegrame se subliniază că, în 
această perioadă, se acționează la 
stringerea legumelor și fructelor, 
recoltarea și depozitarea furajelor, 
la efectuarea tuturor lucrărilor a- 
gricole care să asigure realizarea 
unor producții vegetale și anima
liere cit mai mari.

Oamenii muncii din aceste uni
tăți — se arată in încheierea te
legramelor — desfășoară o inten
să activitate Dentru a obține re
zultate cit mai bune, sporindu-și 
astfel contribuția la dezvoltarea 
multilaterală a patriei noastre so
cialiste.

ogoarelor din unitățile agri- 
de stat și cooperatiste frun- 
raportează terminarea recol- 
culturilor de orzoaicâ de pri-

• Porțile albastre ale orașului : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30
• Cale liberă t FERENTARI (80 49 83)
— 15: 17; 19
• Flori de gheată : GIULEȘTI 
(17 53 46) — 8; 11; 13; 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15: 17; 10
• Evadarea — 11; 13; 15: 17; 19,
Uimitoarele aventuri ale mușchetari
lor — 9 ; PACEA (71 30 85)
• O zi ca leii : STUDIO (39 53 1 3) — 
9,30; 12; 14,30; 17: 19.30
• Serata : FLOREASCA (33 29 71) — »; 
11; 13: 15: 17; 19
• Martori dispăruți : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Maria ș! marea s POPULAR
(35 15 17) — 13: 17: 19
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• o zi la București : ARTA (21 31 86)
— 15; 17: 19
• De la literatură la film s 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 și construcției socialiste" : 
București — file de epopee — 15; 17: 
19, Noi, cei din linia întîi — 9; 11; 
13 : GLORIA (47 46 75)
• Nava lui Yang : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11,30; 14; 16.30; 19
• Columna : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 12; 15; 18
• Felix și „lupul- — 9; 11; 13; 13, 
Omul de pe Bulevardul Capucinilor
— 17; 19: DOINA (16 35 38)
• Cantemir : GRIVITA (17 08 58) — 9; 
11; 13; 15,15; 17,30; 19,30

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 19 august, ora 20 — 22 august, ora 
20. In țară : Vremea se menține căl
duroasă. Îndeosebi in sud. Cerul va fi 
mal mult senin. Sînt posibile aversa 
slabe izolate de ploaie, Însoțite și da 
descărcări electrice in nordul șl nord- 
estu! țării. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 14 șl 22 de grade, Iar cele 
maxime. In general, intre 30 șl 36 da 
grade, tn București : Vremea se men
ține caniculară, cu cerul mat mult 
'senin. Vtntul va sufla slab. Tempera
turile minime vor oscila intre 19 șl 21 
de grade, iar cele maxim» între 34 șl 
36 de grade.



Marc rnwatoare, in sgriai concepției științifice
a tovarășului Nicolae C sescu, a problemelor contemporaneității

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-sovietic

Acțiuni perseverente pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă

a colaborării și bunei vecinătăți
Promovînd o politică Internaționa

lă activă, de înaltă responsabilitate 
pentru destinele-poporului român și 
ale întregii omeniri, partidul și 
statul nostru au acordat — în întrea
ga perioadă de după actul istoric de 
la 23 August 1944 — o atenție de
osebită asigurării unui climat de în
țelegere și securitate în zona geo
grafică unde este situată România.

In acest spirit, țara noastră a mi
litat și militează consecvent pen
tru întărirea relațiilor de bună 
vecinătate între statele balcani-
ce. pentru transformarea peninsulei 
într-o zonă a păcii și conlucrării 
rodnice. După cum este cunoscut, o 
activitate intensă și bogată a fost 
desfășurată de tara noastră în aceas
tă direcție, indeosebi după Congresul 
al IX-lea al partidului, de cînd la 
cîrma destinelor țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sub a cărui con
ducere înțeleaptă România a ob
ținut remarcabile realizări în con
strucția social-economică. concomi
tent cu un incontestabil prestigiu 
internațional pentru contribuția a- 
dusă la soluționarea marilor pro
bleme ale contemporaneității, 
poate aprecia că documentele 
portante de politică 
partidului și statului 
mersul constant al 
Nicolae Ceaușescu 
considerabil si multilateral conceptul 
privind crearea în Balcani a unei 
zone a păcii și colaborării, fără arme 
nucleare și baze militare străine, au 
dat puternice impulsuri procesului 
de promovare și edificare a unei

timpul vizitelor oficiale efectuate în 
țările respective.

Pe plan economic. Intre România 
și toate țările balcanice au fost în
cheiate importante documente, de 
natură să stimuleze colaborarea re
ciproc avantajoasă. Documentele 
semnate cu Bulgaria, Iugoslavia. 
Grecia. Turcia. Albania asigură re
lațiilor României cu aceste state o 
bază stabilă, de largă perspectivă, 
au menirea să aprofundeze coope
rarea economică, inclusiv prin con
venirea unor forme noi. supe
rioare de cooperare în producție. Pe 
acest fundament trainic, conlucrarea 
României cu statele balcanice in
clude o gamă largă de domenii — 
de la utilizarea complexă a poten
țialului hidroenergetic al Dunării 
și cooperarea în ramuri de vîrf ale 
tehnicii, cum sînt construcțiile de 
mașini, electronica, electrotehnica, 
chimia, pînă la realizarea în comun 
a noi obiective economice de interes 
reciproc în sectoarele energetic, si
derurgic, minier. în ultimii ani. 
schimburile economice și tehnico- 
științifice ale României cu toate țări

asemenea zone.

Se 
im- 
ale 
de-

externă 
nostru, 
președintelui 

au îmbogățit

„Vom acționa cu toată hotărirea 
— declara președintele României, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
pentru dezvoltarea largă a colabo
rării intre toate țările din Balcani, 
fără deosebire de orînduire socială, 
pentru realizarea, în această parte 
a lumii, a unei regiuni fără arme nu
cleare și chimice, fără baze militare 
străine, a unei regiuni a colaboră
rii pașnice intre națiuni egale — ca 
o parte a colaborării egale intre toate 
națiunile din Europa și din întrea
ga lume".

Se poate afirma că, în perioada 
deosebit de rodnică de după Con
gresul al IX-lea al partidului, dez
voltarea unor relații de pace, prie
tenie și colaborare interbalcanică a 
format și formează unul din prin
cipalele obiective ale activității 
internaționale a României socia
liste. In această privință, țara 
noastră pornește de la realitatea 
că o asemenea transformare a 
Peninsulei Balcanice — denu
mită odinioară, pe drept cuvînt. 
„butoiul cu pulbere al Europei" — 
ar constitui o contribuție marcantă, 
de substanță la dezvoltarea unui 
climat de destindere si colaborare 
pe întregul continent, s-ar înscrie ca 
o parte integrantă a procesului de 
edificare a securității europene, 
în același timp. România a 
luat în considerare o realitate o- 
biectivă : toate țările balcanice îsî 
propun să realizeze progrese econo
mice ample, cît mai rapide, si ca 
atare se impune fructificarea avan
tajului apropierii geografice, a ca
racterului complementar al econo
miilor lor naționale.

în spiritul politicii sale externe 
principiale. România a acționat si 
acționează în permanentă pentru 
dezvoltarea colaborării bilaterale și 
multilaterale între statele balcanice. 
Tara noastră s-a pronunțat și a mi
litat cu consecventă pentru întîlniri 
si contacte permanente, la toate ni
velurile. avînd drept scop examina
rea și adoptarea unor măsuri adec
vate. de natură a contribui la dez
voltarea cooperării balcanice, la 
crearea unui climat de pace, prie
tenie si bună vecinătate în această 
regiune.

Ca urmare, se poate aprecia cu 
satisfacție că, deși in Peninsula 
Balcanică există state cu orînduiri 
sociale diverse — state membre ale 
Pactului N.A.T.O. sau ale Tratatu
lui de la Varșovia, ori situate în 
afara acestora, neutre si nealiniate, 
sau aparținind unor grupări econo
mice diferite — România întreține 
relații bune, de prietenie si colabo
rare. cu toate țările balcanice. Un 
rol determinant în impulsionarea an
samblului relațiilor României cu ce
lelalte state din regiune au avut 
frecventele întîlniri ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu cu conducă
torii Bulgariei. Iugoslaviei. Greciei. 
Turciei, fie la București, fie Ia So
fia. Belgrad. Atena sau Ankara. în

le balcanice au înregistrat un pro
gres continuu.

România. președintele 
Nicolae Ceaușescu consideră că, 
pornind de la acest început bun și 
foarte important, este necesar să se 
acționeze cu mai multă fermitate, 
în strînsă conlucrare, pentru a merge 
în ritm mai intens spre extinderea 
colaborării economice, tehnico-știin- 
țifice. culturale, precum și spre dez
voltarea colaborării politice — în 
vederea transformării Balcanilor în
tr-o zonă a colaborării pașnice, fără 
arme nucleare și chimice, fără baze 
militare străine. România concepe 
dezvoltarea conlucrării si cooperării 
între țările balcanice pe tărîm eco
nomic ca o contribuție la reali
zarea unui climat de largă cola
borare în toate domeniile de activi- 
vitate. Subliniind deosebita impor
tantă a colaborării în domeniul in
dustriei și transferului de tehnolo
gii, președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. aprecia recent 
că țările din Balcani, printr-o bună 
colaborare, pot soluționa împreună 
multe probleme la nivelul celor mai 
înalte cuceriri ale științei și tehnicii, 
pot să-și asigure o dezvoltare mai 
puternică economico-socială. Reali
zarea unei asemenea conlucrări ac
tive ar putea avea, pe bună drep
tate. influente mai largi și în ce pri
vește colaborarea în Europa și în 
întreaga lume, ar dobîndi indiscu
tabil valoare de exemplu.

După cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, România este 
hotărită să participe activ, să dez
volte larg — atît pe plan bilateral, 
cu fiecare tară din Balcani, dar si 
multilateral — o serie de acțiuni de 
cooperare în producție. Acest lucru 
este pe deplin posibil, pornind de la 
faptul că statele balcanice dispun de 
baza industrială și tehnologică ne
cesară. avind și posibilități mate
riale pentru ■ a realiza o cooperare 
largă, ceea ce va ajuta mult la so
luționarea unor probleme complexe 
din fiecare tară, la ridicarea nive
lului general de dezvoltare, la creș
terea nivelului de viată al popoare
lor din regiune.

In virtutea acestor opțiuni, țara 
noastră și-a adus o importantă con
tribuție Ia desfășurarea unui șir de 
reuniuni interbalcanice. Cea mai re
centă. realizată la nivel ministerial, 
în capitala tării noastre, la începutul 
lunii iunie, a fost consacrată coope

rării industriale și transferului de 
tehnologie. Ea a fost precedată de 
reuniunea miniștrilor de externe ai 
țărilor din Balcani din februarie 
anul trecut, de la Belgrad, de în
tîlniri ale reprezentanților ministe
relor de externe, la Sofia și Tirana, 
de întîlniri ale miniștrilor turismu
lui, transporturilor, ai economiei sau 
ai comerțului exterior, de alte reu
niuni ale experților în diferite dome
nii. Toate acestea au constituit pași 
importanți pe calea examinării și 
identificării mijloacelor concrete 
pentru impulsionarea raporturilor 
generale de cooperare pe plan bal
canic.

Acționînd stăruitor pentru promo
varea colaborării interbalcanice. 
România socialistă. în spiritul po
ziției sale principiale de largă des
chidere în relațiile internaționale, a 
salutat. în același timp, cu interes 
și a acordat întregul său sprijin pro
punerilor altor state din Peninsula 
Balcanică privind promovarea coo
perării și înțelegerii între țările din 
regiune.

Astăzi se poate consemna cu sa
tisfacție statornicirea și dezvolta
rea unor relații mai bune de colabo
rare în Balcani, existenta unui cli
mat politic mai favorabil decît ori- 
cînd în perioada postbelică. Deși 
mai persistă probleme în suspensie, 
anumite litigii și controverse, ea 
moșteniri ale trecutului istoric, deși 
se manifestă si contradicții de inte
rese. legate nu o dată de presiuni 
Si ingerințe din afara regiunii, to
tuși, pe ansamblu. în relațiile dintre 
țările balcanice s-au înregistrat pro
grese indiscutabile.

Așa cum arăta președintele 
Nicolae Ceaușescu în interviul acor
dat ziarului turc „Tercuman". Româ
nia consideră că unele pro
bleme existente între țările bal
canice nu trebuie nici dramati
zate, nici exagerate. Trebuie să 
se pornească de la faptul că fiecare 
tară din Balcani, ca si din întreaga 
lume, trebuie să-si soluționeze pro
blemele în deplină libertate si inde
pendență. că singurul judecător — 
dacă o problemă este bine soluțio
nată sau nu — este poporul din 
tara respectivă. După opinia pre
ședintelui României, problemele e- 
xistente își vor găsi, fără îndoială, 
o soluționare bună în procesul dez
voltării relațiilor de colaborare și 
prietenie dintre țările balcanice.

Tocmai pornind de la ceea ce 
s-a realizat in ultimii ani, de la 
experiența dobîndită. pînă acum, 
de la necesitatea deschiderii de 
noi perspective dezvoltării colabo
rării multilaterale. președintele 
Nicolae Ceaușescu a propus organi
zarea unei întîlniri la nivel înalț 
a statelor balcanice, ca un obiectiv 
de mare importantă politică. După 
opinia tării noastre, concretizarea 
acestei initiative ar oferi cadrul 
cel mai adecvat discutării împreună 
a unor noi măsuri ce trebuie între
prinse în direcția depășirii unor 
probleme existente, a dezvoltării în
crederii și colaborării în regiunea 
noastră.

Avînd în vedere năzuințele 
supreme ale popoarelor balcani
ce. România socialistă a apreciat și 
apreciază că, pe măsură ce se va 
intensifica procesul de cooperare, de 
bună vecinătate și înțelegere, ca o 
încununare a acestuia între țările 
regiunii se va statornici un climat 
tot mai trainic de încredere re
ciprocă si securitate, de natură a fa
voriza, în mod firesc, transformarea 
peninsulei într-o zonă liberă de arme 
nucleare și chimice, de baze și 
trupe străine. In acest context se cu
vine a reaminti poziția de prin
cipiu a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. afirmată cu con
secventă de-a lungul anilor, si anu
me că înfăptuirea unor asemenea 
mari obiective, cum sînt securita
tea europeană, dezarmarea, privește 
nu numai citeva state sau grupuri 
de state, ci constituie sarcini ce 
revin tuturor țărilor.

x Pe baza acestei concepții unitare. 
România consideră că transformarea 
Balcanilor într-o zonă denuclearizată 
și dechimizată se înscrie în con
textul eforturilor generale pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
pentru eliminarea totală a armelor 
nucleare și a altor arme de distru
gere în masă de pe continentul 
nostru, pentru edificarea unei Euro
pe unite. în diversitatea orînduirilor 
sociale existente, a păcii și conlu
crării pașnice între națiuni egale în 
drepturi.

Petre STANCESCU

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Un 
călduros schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul 
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., președintele So
vietului Suprem al U.R.S.S.. a avut 
loc cu prilejul întîlnirii dintre to
varășii Victor Nikonov, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., și Vasile Bărbulescu, secre
tar al C.C. al P.C.R.

In cadrul întrevederii s-a procedat 
la o informare reciprocă în legătură 
cu preocupările actuale ale celor 
două partide în activitatea de con
strucție socialistă. Au fost evocate, 
totodată, cu satisfacție bunele ra

porturi de prietenie și colaborare 
pe multiple planuri dintre partidele 
și popoarele celor două țări, expri- 
mîndu-se dorința dezvoltării lor în 
continuare, inclusiv în domeniul 
agriculturii, în spiritul înțelegerilor 
la nivel înalt româno-sovietice.

★
în zilele de 15—18 august a.c.,

tovarășul Vasile Bărbulescu, secre
tar al C.C. al P.C.R., a efectuat, la 
invitația C.C. al P.C.U.S., o vizită 

. pentru schimb de experiență în 
Uniunea Sovietică. Cu acest prilej, 
au avut loc convorbiri la C.C. al 
P.C.U.S., la Comitetul de Partid al 
Ținutului Krasnodar și la Comitetul 
Regional Moscova al P.C.U.S., au 
fost vizitate unități agricole și insti
tute de cercetare științifică din 
regiunile Moscova și Krasnodar.

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE AL O.N.U.

Dezbateri in legătură cu stadiul aplicării planului 
privind independența Namibiei

NAȚIUNILE UNITE 18 (Ager
pres). — In Consiliul de Securitate 
al O.N.U. au continuat dezbaterile 
asupra situației din Namibia, în 
cadrul acestora fiind analizate sta
rea actuală și perspectivele imediate 
ale aplicării planului O.N.U. privind 
acordarea independenței acestui te
ritoriu. Vorbitorii, reprezentînd nu
meroase țări africane și de pe alte 
continente, au subliniat că tragedia 
sudului Africii reprezintă o conse
cință a sistemului segregației ra
siale și a imixtiunii unor forțe care 
se opun intereselor popoarelor din

regiune. S-a relevat că o serie de 
membri ai Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) 
continuă să se afle în închisorile 
din R.S.A., iar sute de namibieni 
au dispărut pur și simplu. Delegații 
au atras atenția că autoritățile ra
siste de la Pretoria sînt direct răs
punzătoare de nerespectarea spiri
tului și literei rezoluțiilor O.N.U. cu 
privire la Namibia. Ei au exprimat 
părerea că, în pofida obstacolelor 
apărute, există toate temeiurile să 
se considere că accesul Namibiei la 
independență este un proces irever
sibil.

Manifestări consacrate marii sărbători naționale 
a poporului român

In diferite țări ale lumii continuă să aibă loc manifestări consacrate 
împlinirii a 45 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă. Sînt evidențiate aspecte ale dezvoltării 
impetuoase a țării noastre în anii socialismului, cu precădere in perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, precum 
și politica de pace, înțelegere și amplă colaborare promovată pe plan 
mondial de Republica Socialistă România.

BERLIN. — La sediul Ministeru
lui Apărării Naționale al R.D. Ger
mane a avut loc o adunare festivă, 
în cadrul căreia a fost prezentată 
o expunere referitoare la importan
ta și semnificația actului istoric de 
la 23 August 1944. Au fost reliefa
te realizările remarcabile ale po 
porului român pe drumul făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în tara noastră.

In mod deosebit, au fost eviden
țiate marile succese obținute de po
porul român în toate domeniile după 
Congresul al IX-lea al P.C.R., cînd 
în fruntea partidului și a țării a 
fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Au fost înfățișate orientările de 
bază ale politicii externe a Româ
niei, activitatea neobosită și ini
țiativele de prestigiu ale președin
telui Nicolae Ceaușescu pentru re
zolvarea problemelor complexe cu 
care se confruntă astăzi omenirea, 
pentru dezarmare, asigurarea păcii 
și securității, pentru promovarea co
operării pe plan internațional.

Au fost prezentate, de asemenea, 
filmul „în numele independenței na
ționale. al păcii și al libertății po
poarelor", o expoziție de carte so- 
cial-politică românească și o expo
ziție documentară de fotografii în- 
fățișind aspecte din realizările po
porului român pe plan social-eco
nomic. precum și din procesul de 
instruire a trupelor și din viața ostă
șească a armatei Republicii Socia
liste România.

Participanții au manifestat interes 
pentru cunoașterea realizărilor po
porului român în construcția socia
listă. în pregătirea politică și de 
luptă a militarilor români pentru a- 
părarea cuceririlor revoluționare ale 
ultimilor 45 de ani în țara noas
tră.

La manifestare au participat ge- 
neral-maior Gusch Ernst, locțiitorul 
șefului Statului Major Principal al 
armatei populare naționale a R.D.G., 
cadre cu munci de răspundere, ofi
țeri superiori din cadrul Ministeru
lui Apărării Naționale.

PRAGA. — La Zvolen a avut loc 
o adunare festivă, la care au parti
cipat o delegație a Frontului Na
țional din R.S. Cehoslovacă, repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

La monumentul ridicat în cimiti
rul ostașilor români din Zvolen au 
fost depuse coroane de flori. Aici 
sint înmormîntați peste 10 000 de 
militari din Armatele 1 și 4 româ
ne. care. în cursul celui de-al doi
lea război mondial, au căzut în 
luptele pentru eliberarea orașelor 
Roznavy, Tisovec. Zvolen. Banska 
Bistrica. a altor localități slovace.

O delegație a C.C. al Frontului

Național al R.S. Slovace, condusă de 
Matus Beny, secretar, a depus o co
roană de flori și la Monumentul eroi
lor români din Lucenec.

SAN JOSE. — Expoziția „Spiri
tualitatea românească oglindită în 
literatură" a fost inaugurată la Bi
blioteca națională din San Jose. La 
loc de cinste se află expuse lucrări 
din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Totodată, sint prezentate lucrări 
științifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

Expoziția cuprinde opere ala 
scriitorilor noștri clasici și contem
porani, cărți de referință privind is
toria și cultura poporului român, 
cercetarea științifică, albume da 
artă etc.

Subliniind tradițiile Istorice ala 
poporului român, contribuția sa ori
ginală la patrimoniul spiritual uni
versal, Jose Ruperto Arce Delgado, 
directorul general al Bibliotecii na
ționale a Republicii Costa Rica, a 
evidențiat viața intensă culturală, 
artistică, științifică, de invățămînt 
din România de astăzi, reflectată și 
printr-o bogată și diversificată ac
tivitate editorială.

Au fost subliniate semnificația 
actului istoric de la 23 August 
1944, realizările de excepție ob
ținute de poporul român în cei 
45 de ani de viață liberă, epoca în
floritoare de după Congresul al IX- 
lea al Partidului Comunist Român, 
politica externă activă, de amplă 
colaborare internațională a statului 
nostru. în acest cadru au fost evo
cate relațiile prietenești dintre 
România și Costa Rica.

La festivitatea inaugurală au par
ticipat reprezentanți ai unor insti
tuții de cultură și artă, un numeros 
public.

PHENIAN. — O adunare omagială 
dedicată țării noastre a avut loc Ia 
Cooperativa Agricolă de Producție 
„Prietenia româno-coreeană" din 
localitatea Sambong.

Președintele acestei unități agri
cole, Han Iun Sik, a reliefat victo
riile obținute de poporul român, în
deosebi după cel de-al IX-lea Con
gres al P.C.R., de cînd la condu
cerea partidului și a țării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au 
fost evidențiate sentimentele de sti
mă și înaltă apreciere de care se 
bucură în R.P.D. Coreeană marile 
înfăptuiri ale poporului român, po
litica de pace și cooperare pe care 
o promovează România pe arena 
internațională. Au fost prezentate, 
de asemenea, perspectivele de dez
voltare a țării noastre în următorii 
ani.

Au participat Hoang Hiăng Dăk, 
secretar al Comitetului provinciei 
Pyongan de Sud al Partidului Mun
cii din Coreea, alți membri ai con
ducerii de partid locale.

HELSINKI. — La Helsinki a avut 
Ioc o amplă manifestare festivă, cu 
caracter omagial, organizată de Aso
ciația de prietenie Finlanda-Româ- 
nia.

Au fost evocate însemnătatea isto
rică a revoluției de la 23 August 
1944. marile transformări și realizări 
dobîndite de poporul român în di
verse domenii, participarea întregii 
națiuni la elaborarea și înfăptuirea 
programelor de dezvoltare econo
mico-socială a țării, în conformitate 
cu teza de excepțională însemnăta
te a construirii socialismului cu po
porul și pentru popor, largile liber
tăți și drepturi democratice, Înaltul 
umanism al societății socialiste.

A fost pusă în lumină, totodată, 
politica externă activă și construc
tivă, de pace, dezarmare și co
laborare internațională a Româ
niei, tradusă în viață sub Îndrumarea 
și cu participarea nemijlocite ale 
președintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Au fost, de asemenea, evidențiate 
evoluția pozitivă a relațiilor de prie
tenie dintre România și Finlanda, 
rolul hotărâtor al lntîlnirilor șl În
țelegerilor româno-finlandeze la ni
vel înalt în întărirea colaborării bi
laterale.

în cadrul manifestării a vorbit 
prof. Lauri Lindgren, prorectorul 
Universității din Turku, președinte
le Asociației de prietenie Finlanda- 
România.

Au fost prezentate expoziții da 
carte și de pictură și un program 
cultural artistic care a cuprins re
citări din operă mârelui nostru poet 
național Mihai Eminescu.

BOGOTA. — în orașul columbian 
Ibaque, din departamentul Tollma, 
a fost organizată o „Zi culturală ro
mânească", sub egida Institutului 
local de cultură, a primăriei orașu
lui șl Asociației de prietenie româ- 
no-columbiene. Cu acest prilej au 
fost prezentate expoziții de fotogra
fii, de carte social-politică și beletris
tică și a fost proiectat un film artis
tic românesc.

In alocuțiunile rostite de Diego 
Alvarez Oriz. delegatul guvernato
rului din Tolima și secretar al Bi
roului Departamental, Omar Arlsti- 
zabal. secretarul general al Institu
tului de cultură din Tolima. și Jorge 
Camacho Guzman, președintele A- 
sociațiel de prietenie româno-colum- 
biene, s-au făcut referiri elogioase 
la momente remarcabile din istoria 
poporului român, la realizările ob
ținute de România In dezvoltarea sa 
social-economică. menționindu-se. 
totodată, bunele raporturi existente 
între țările si popoarele noastre. 
Vorbitorii s-au referit pe larg la 
personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. la lupta sa 
neobosită pentru continua îmbunătă

țire a condițiilor de muncă si de 
viață ale poporului român și ame
liorarea climatului politic și econo
mic internațional.

HAGA. — în localitatea olandeză 
Hellevoetsluis s-a desfășurat o 
„Seară românească", prilej cu eare 
a fost inaugurată expoziția de 
fotografii „România 1989". in fața 
unui numeros public, grupul olandez 
de dansatori „Vlevolk" a interpretat 
o suită de dansuri populare româ
nești. Manifestarea consacrată Româ
niei a fost reflectată de posturile 
de radio „Rijmond" și „Omroep".

O seară culturală dedicată țării 
noastre a avut loc șl la sediul Fun
dației „Duindorp Oost", din Utrecht. 
Cu acest prilej au fost prezentate 
un stand de carte istorică româneas
că și pe alte teme, precum si o ex
poziție de fotografii înfătișind reali
zări dobîndite de România în cei 
45 de ani care au trecut din August 
1944. Îndeosebi după Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân. A fost prezentat un recital de 
muzică populară românească.

OTTAWA. — La Centrul de expo
ziții „Guy Favreau" din Ottawa a 
fost inaugurată expoziția de foto
grafii „Arhitectură contemporană 
românească". Publicului canadian ti 
sînt înfățișate Imagini ale transfor
mărilor cunoscute de orașele si sa
tele țării noastre în anii construc
ției socialiste, care demonstrează 
pregnant eforturile depuse de sta
tul român pentru ridicarea conti
nuă a condițiilor de viață materială 
Și spirituală a poporului.

Vizitatorii iau cunoștință, printr-o 
serie de materiale documentare, de 
însemnătatea revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă șl 
antiimperialistă. de realizările obți
nute de poporul român în dezvol
tarea economică și socială a țării în 
anii care au trdcut după 23 August 
1944 și, în special, după anul 1965, 
de cînd în fruntea partidului și a 
tării se află tovarășul 

Nicolae Ceaușescu.
BONN. — în localitatea Neuhaus- 

•m-Inn. din Bavaria — R.F. Ger
mania — a fost inaugurată expozi
ția documentară de fotografii 
„România 1945—1989".

în alocuțiunile rostite eu acest pri
lej au fost evidențiate semnificația 
deosebită a zilei de 23 August, rea
lizările remarcabile obținute de po
porul român pe planul dezvoltării 
economice și sociale independente a 
patriei. în special după Congresul 
al IX-lea al P.C.R. Au fost, de ase
menea. relevate perspectivele de 
dezvoltare ale României socialiste, 
unitatea de nezdruncinat a poporu
lui nostru In jurul partidului, al 
secretarului său general.

Au participat Benno Zierer, depu
tat in parlamentul federal, membru 
al Adunării Consultative a Consi
liului Europei, primarul localității, 
alte persoane oficiale, oameni de 
afaceri, ziariști. (Agerpres)

Tratative în vederea normalizării relațiilor 
argentiniano-britanice

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).
— Guvernele Argentinei și Marii 
Britanii au dat publicității la Buenos 
Aires și Londra un comunicat comun 
privind rezultatele convorbirilor 
directe dintre reprezentanții lor la 
Națiunile Unite, primele de Ia rupe
rea relațiilor diplomatice în 1982, de
terminate de conflictul asupra Insu
lelor Malvine (Falkland), transmite

agenția Prensa Latina. După cum 
a precizat ministrul argentinian de 
externe, Domingo Cavallo, rezultate
le acestor prime contacte sînt pozi
tive și constructive. iar obiectivul 
dialogului a fost stabilirea locului, 
datei și agendei pentru continuarea 
tratativelor, care urmăresc normali
zarea relațiilor argentiniano-britani
ce, precizează agenția citată.

România la expoziția 
de ia

BERLIN 18 (Agerpres). — La 
Erfurt, în R. D. Germană, s-a des
chis o expoziție horticolă internațio
nală, la care participă și țara noas
tră. Pavilionul românesc cuprinde 
un larg sortiment de produse horti
cole, de pomi și arbori fructiferi, 
legume, fructe, viță de vie pentru 
struguri de masă, flori și plante 
ornamentale, realizări ale industriei 
de prelucrare a produselor horti- 
viticole.

horticolă Internațională 
Erfurt

Pavilionul României a fost vizitat 
de Horst Sindermann, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G. 
președinte al Camerei Populare, 
Werner Krolikowski, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., și Bruno Lietz, ministrul 
agriculturii și silviculturii, de alți 
membri ai conducerii de partid și 
de stat a R.D.G., care au apreciat 
în mod deosebit exponatele.
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DECLARAȚIE. Președintele An- 
golei, Jose Eduardo dos Santos, a 
declarat că guvernul său își va 
intensifica eforturile pe plan po
litic, diplomatic, prin toate mij
loacele pentru a se întrona pacea 
în țară. El a afirmat că, în pofida 
poziției autorităților legale angole
ze, gruparea rebelă Unita continuă 
atacurile militare, încâlcind acor
dul de încetare a focului realizat 
în iunie. Președintele Angolei a 
subliniat că forțele armate nu vor 
permite grupării Unita să profite 
de actuala conjunctură, cind au loc 
runde, de convorbiri de pace, pen
tru a ocupa noi localități.

ÎNTR-UN DISCURS rostit cu 
prilejul depunerii jurămîntului în 
calitate de președinte al Iranului. 
Akbar Hashemi Rafsanjani a sub
liniat că independența politică 
este deplină numai dacă tara este 
puternică din punct de vedere 

economic. El a arătat că sarcina 
cea mai importantă este aceea de 
a pregăti condițiile pentru o acti
vitate economică mai intensă în 
vederea îmbunătățirii nivelului de 
viață al maselor. Președintele Ira
nului a evidențiat, totodată, im
portanța păcii pentru reconstrucția 
și dezvoltarea mai rapidă a țării.

RELAȚIILE IRANIAN O—SIRIE
NE. La înapoierea sa la Teheran, 
ministrul iranian de externe. Aii 
Akbar Velayati. a calificat vțzita 
întreprinsă la Damasc drept foar
te utilă pentru dezvoltarea relații
lor bilaterale. El a relevat că, in 
viitorul apropiat, președintele Si
riei. Hafez Al-Assad. va efectua o 
vizită la Teheran.

UN SEMINAR AFRICAN con
sacrat problemelor populației șl 
dezvoltării se desfășoară în capi- 
țala statului Cote d’Ivoire, Abid

jan. Participanții — membri al 
parlamentelor din 16 țări ale Afri
cii — vor dezbate, timp de trei 
zile, aspectele legate de creșterea 
rapidă a populației și modalitățile 
de soluționare a problemelor de 
învățămint, formare profesională, 
sănătate, urbanism și mediu am
biant.

COMISIE COMUNĂ. La Santia
go de Chile a avut loc o reuniu
ne comună a principalelor două 
curente ale mișcării socialiste chi
liene. conduse de Clodomiro AI- 
meyda și respectiv Jorge Arrate. A 
fost creată o comisie comună cu 
misiunea de a elabora măsurile 
concrete menite să conducă la uni
ficarea mișcării socialiste chiliene. 
Totodată. în perspectiva alegerilor 
prezidențiale și legislative de la 
14 decembrie din țară s-a hotărît 
crearea unui grup electoral comun 
socialist.

NOUL GUVERN AL MADAGAS
CARULUI. Președintele Madagas
carului. Didier Ratsiraka, a anun
țat componenta noului guvern al 
țării, condus, ca și cel anterior, de 
premierul Victor Ramahatra. Mi
nistru al afacerilor externe este 
Jean Bemananjara. iar al apărării 
— Gilbert Sambson. S-a creat un 

nou minister, cel al economiei șl 
planului, al cărui titular este Jean 
Rabearivuni.

MANEVRE MILITARE. Prin 
desfășurarea unor unități de para- 
șutiști in zona bazei de racheta 
Fort Bliss (statul Texas) în S.U.A. 
au inceput ample manevre ale for
țelor armate din această țară, sub 
denumirea codificată „Rowding 
Sands". Este vorba de cele mai 
ample manevre aeriene desfășurate 
pînă acum în S.U.A. Alături de 
unități ale forțelor aeriene, la 
exerciții iau parte și unități ale 
armatei terestre și ale infanteriei 
marine.

RACHETA „TRIDENT 2", fără 
încărcătură nucleară la bord, care 
a explodat marți, după lansarea sa 
de pe submarinul atomic american 
„Tennessee", in fața coastelor sta
tului Florida, a acționat propriul 
mecanism de autodistrugere la pa
tru secunde după ieșirea la supra
fața apei, a anunțat un reprezen
tant al Pentagonului. El a precizat 
că marina S.U.A. a început o in
vestigație pentru descoperirea cau
zelor care au dus la acest al doi
lea eșec în cadrul probelor efec
tuate cu noua armă strategică nu
cleară a S.U.A.

PROGRAM SPAȚIAL. Comisia 
braziliană pentru activități spația
le a anunțat punerea în practică a 
unui program național de lansare, 
pină anul viitor, a unui satelit bra
zilian de telecomunicații, în cadrul 
unei acțiuni mai ample de redu
cere și în final lichidarea depen
denței față de mijloacele tehnice 
de specialitate străine.

SECURITATEA TRAFICULUI 
AERIAN. Ministerul Transporturi
lor, împreună cu cele mai impor
tante companii de aviație civilă 
din Japonia au trecut la crearea 
primului Centru nipon pentru asi
gurarea securității traficului avioa
nelor de pasageri. Sarcina acestui 
organism constă în realizarea unor 
mijloace tehnice care să sporeas
că siguranța zborurilor. între al
tele, centrul va proiecta și produce 
aparate și dispozitive care să asi
gure viabilitate aeronavelor ajun
se în situații extreme prin defecta
rea unor componente.

CAPRICIILE VREMII. Ample 
zone ale R. F. Germania au fost 
afectate de puternice precipitații și 
de vîntul care a atins uneori viteze 
foarte mari. Mai ales în sudul ță
rii au fost provocate importante 
pagube materiale. Mai multe per
soane au fost rănite.

„Lecțiile istoriei nu trebuie uitate"
Proeminente personalități vest-germane se pronunță 

împotriva armelor nucleare, pentru dezarmare 
și colaborare internațională

BONN 18 (Agerpres). — O sută 
de personalități proeminente din 
R.F Germania au cerut guvernului 
vest-german să dea semnalul unei 
autentice politici de pace, la Împli
nirea a 50 de ani de la izbucnirea 
celui de-al doilea război mondial. 
„Apelul celor 100", publicat în ziarul 
„Die Zeit", cere guvernului de la 
Bonn să se opună categoric desfă
șurării de noi rachete nucleare cu 
rază scurtă de acțiune, să procedeze 
la înghețarea bugetului militar, să 
militeze pentru reducerea armamen
telor convenționale, a forțelor teres

Misiune de informare a O.N.U. In America Centrală
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, a adresat pre
ședintelui în exercițiu al Consiliului 
de Securitate o scrisoare în care l-a 
informat despre hotărîrea sa de a 
trimite. Ia începutul lunii septem
brie, o misiune de informare în 
America Centrală. Misiunea va exa
mina la fața locului situația, in ve
derea creării unui mecanism inter

tre și aeriene, să promoveze procesul 
destinderii.

Totodată, Confederația sindicatelor 
vest-germane și numeroase grupări 
ale militanților pentru pace relevă, 
Intr-un document comun, că lecțiile 
istoriei nu trebuie uitate, fiind ne
cesară o vigilență sporită, mai ales 
în condițiile actuale, cînd capacita- 
tățile de distrugere în masă au de
venit tot mai puternice. Documen
tul se pronunță pentru apărarea pă
cii prin toate mijloacele, pentru co
laborare și înțelegere intre națiuni
le lumii.

național eficient de control pentru 
îndeplinirea acordurilor intervenita 
între țările din America Centrală și 
adoptate la recenta reuniune la nivel 
înalt din Honduras. Aceste acorduri 
stipulează, între altele, dizolvarea, 
repatrierea sau reașezarea în terțe 
țări a formațiunilor contrarevoluțio
nare nicaraguane care dispun de un 
efectiv de 9 000—12 000 de persoane 
relevă agenția T.A.S.S.
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