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ÎN TELEGRAME ADRESATE 

TOVARĂȘUL^ NICOLAE CEAUȘESCU
9 Colective de oameni ai muncii din economie raportează obținerea 
unor succese de seamă în îndeplinirea și depășirea planului
• Oamenii muncii de pe ogoare raportează încheierea recoltării 
florii-soarelui, ovăzului și cînepii și realizarea unor producții mari 
Ia hectar
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în întîmpinarea marii sărbători naționale
23

AUGUST
PLANUL PE ÎNTREAGA ECONOMIE

REALIZAT INTEGRAL
-pînă la 23 August pe opt luni, 

pînă la Congresul al XIV-lea pe întregul an!

PROPRIETATEA SOCIALISTĂ, 
AVUȚIA NAȚIONALĂ 

la temelia progresului multilateral al patriei

Analizîndu-se o serie de probleme de cea mai mare importantă pentru pregătirea Congresului al XIV-lea al partidului, în ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. de vineri, 18 august, s-au stabilit și o serie de noi măsuri care vizează perfecționarea activității economice, folosirea mai eficientă a resurselor tehnice și materiale, a fiecărei capacități de producție. Astfel, avind în vedere activitatea desfășurată în trimestrul al II-lea al anului, importanța introducerii în circuitul economic a tuturor obiectivelor de investiții, nivelul de îndeplinire a principalilor indicatori tehnico-economici aprobați la noile capacități industriale puse în funcțiune, Comitetul Politic Executiv a cerut guvernului,- consiliilor de coordonare pe ramuri, conducerilor ministerelor, centralelor industriale și întreprinderilor să acționeze cu întreaga răspundere pentru lichidarea stărilor de lucruri negative existente, pentru o cît mai bună organizare și desfășurare a muncii în acest domeniu.Prin planul pe acest an s-au alocat, după cum se știe. însemnate fonduri de investiții pentru modernizarea producției și construirea unor noi capacități, îndeosebi în sectoarele extractive de materii prime. în domeniul energetic, în metalurgie, chimie și petrochimie. în industria construcțiilor de mașini. Iată de ce, pe fiecare șantier de investiții se impune să se asigure o temeinică organizare a muncii, să se întocmească grafice riguroase de lucru, să se ia măsuri pentru o cît mai bună colaborare cu furnizorii de utilaje și instalații, astfel incit noile capacități de producție să fie puse în funcțiune la termenele stabilite și chiar în avans.

Aceasta reprezintă însă numai o primă etapă, desigur foarte importantă, în mecanismul complex al valorificării potențialului productiv disponibil. Practic, după ce noile capacități au fost predate beneficiarilor, aceștia au datoria de mare răspundere să acționeze in așa fel incit fie
care utilaj, fiecare instalație să producă in cel mai scurt timp la nivelul 
indicatorilor tehnico-economici prevăzuți. In acest sens, Ia recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a indicat ca, pînă la 30 august, ministerele economice, in special Ministerul Industriei Metalurgice, Ministerul Industriei Chimice și Petrochimice, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, să prezinte programe concrete de măsuri pe fiecare unitate, pe fiecare instalație. în vederea realizării tuturor indicatorilor tehnico-economici aprobați la capacitățile industriale puse în funcțiune, astfel încît, pînă cel mai tîrziu la 15 octombrie, să fie recuperate toate rămînerile în urmă existente în acest domeniu.De altfel, folosirea intensivă, cu eficiență superioară a bazei tehnice din dotarea intreprinderilor industriale este o cerință valabilă nu numai în cazul noilor investiții puse in funcțiune. Răspunzind îndemnurilor în- suflețitoare adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, oamenii muncii din întreaga economie, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, trebuie să ia toate . măsurile ce se impun pentru cît mai buna gospodărire a avuției încredințate de societate spre administrare și dezvoltare, pentru îndeplinirea exemplară a tuturor indicatorilor de plan.

Prin creșterea productivității muncii — cantități
suplimentare de cărbuneDe mai m.ulțj ani, IțitrajirwsteW Minieră Lonea din Valea Jiului se află printre unitățile fruntașe pe ramură. Producțiile mări de cărbune obținute aici dovedesc abnegația, dăruirea muncitorească, spiritul revoluționar cu care colectivul minei acționează pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. Bunăoară, în perioada care a trecut din acest an s-au extras suplimentar peste 22 000 tone cărbune. Se cuvin apreciate, de asemenea, eforturile depuse pentru sporirea eficienței economice. Astfel, în perioada amintită, productivitatea muncii în abataje a depășit cu 790 kg cărbune nivelul pla-

nirâcyt. în condițiile reducerii cu 22.6- lei a cheltuielilor totale la 1 000 lei producție-marfă și cu 21,4 lei a celor materiale, asigurin- du-se rentabilitatea producției.în legătură cu factorii care au permis obținerea acestor succese discutăm cu ing. Viorel Boantă. directorul întreprinderii : „în primul rind — ne spune interlocutorul — am acționat pentru aplicarea cu rigurozitate a programelor de măsuri stabilite în adunările generale ale oamenilor muncii și in ședințele consiliului oamenilor muncii. Așa cum s-a dovedit în practică, aceste măsuri au reușit să sintetizeze experiența și spiritul creator ale mine

rilor. maiștrilor și ale cadrelor țșhni- co-inginerești in ce privește rezolvarea unor probleme concrete care vizează asigurarea capacităților de producție, introducerea tehnologiilor moderne de extracție și organizarea superioară a muncii, la toate locurile de producție din subteran"., „în context, aș dori să precizez că înfăptuirea măsurilor tehnico-organi- zatorice stabilite se află in permanență pe agenda de lucru a organizațiilor de partid, sindicat și U.T.C., care și-au asumat misiunea mobilizării tuturor minerilor la transpunerea ' lor în viață" — a continuat ideea tovarășul Traian Maghiar, secretarul comitetului de partid.

Cum se înfăptuiesc concret cele spuse de interlocutori ? în prirn- planul preocupărilor conducerilor tehnice ale sectoarelor se află asigurarea liniei de front active necesare înfăptuirii integrale a prevederilor de plan, precum și a angajamentelor- luate în întrecerea socialistă. Notăm că lucrările la pregătirea noilor fronturi de lucru au un avans de peste 650 m 1 și că planul este depășit și la lucrările de deschideri. O dată asigurat frontul de lucru, preocuparea factorilor de decizie. a brigăzilor de mineri este concentrată spre folosirea lor la întreaga capacitate. în acest sens, se
(Continuare în pag. a IV-a)

Concepția strălucită, profund științifică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind revoluția de eliberare socială 

și națională, continuitatea procesului revoluționar unic 
de edificare a societății socialiste și comuniste în Româniaîntregul nostru popor întîmpină marea sa sărbătoare de la 23 August — cea ăe-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și apropiatul forum al comuniștilor — Congresul al XIV-lea, strins unit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, angajat cu toate forțele pentru asigurarea progresului continuu al României socialiste.Făurirea noii orânduiri in țara noastră este rezultatul legic al dezvoltării istorice, al luptei Îndelungate a poporului român, a forțelor democratice, progresiste, a clasei muncitoare, a partidului ei politic și mi- Jitanților săi revoluționari împotriva exploatării și asupririi, pentru o viață mai bună, liberă și independentă.Reprezintă un mare și profund a- devăr, înscris cu litere de aur in istoria națională, faptul că, din cei mai tineri ani ai vieții, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a angajat cu fermitate și curaj, cu devotament și abnegație pe calea luptei de eliberare socială și națională. împotriva fascismului și războiului, acționînd necontenit pentru apărarea suveranității și independenței țării, pentru transformarea revoluționară a societății românești și edificarea orânduirii bazate pe egalitate și echitate socială, pe dreptul inalienabil al poporului de a-și făuri liber propriul destin socialist și Comunist. Acționînd cu înalt spirit militant, dirz și neînfricat, cu încredere deplină în idealurile comuniste, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus o . contribuție de cea mai mare însemnătate la creșterea rolului partidului în viața societății românești, la consolidarea unității de acțiune a clasei muncitoare, a alianței sale cu țărănimea și intelectualitatea progresistă, cu toate forțele democratice, patriotice în lupta pentru salvgardarea intereselor supreme ale țării, • împotriva primejdiei fasciste.în acțiunile social-politice din anii premergători revoluției. în toate 
marile momente ale luptelor munci

torești, în pregătirea și desfășurarea actului istoric de la 23 August 1944, ca și in organizarea participării României la înfrângerea definitivă a fascismului, în complexul proces de profunde mutații și înfruntări de clasă din acea perioadă s-au afirmat cu putere înaltele calități de conducător comunist și patriot înflăcărat ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a pus întotdeauna, mai presus de orice, interesele poporului, ale independenței, suveranității și libertății patriei. Prin uriașa activitate revoluționară desfășurată ca activist de partid, ca strălucit om politic

o elocventă expresie a încrederii nemărginite a comuniștilor, a tuturor fiilor patriei în capacitatea sa de a conduce cu clarviziune și cutezanță revoluționară destinele poporului român. Voința unanimă a partidului, a națiunii noastre de a avea in frunte pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul de excepție, care întruchipează cele mai alese virtuți ale poporului din mijlocul căruia s-a ridicat. a ilustrat convingerea tuturor oamenilor muncii din țara noastră că aceasta constituie garanția sigură a împlinirii celor mai arzătoare aspirații de viață demnă, liberă și suverană.
EMIL BOBU,

membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

și de stat, în Importantele funcții ce i-au fost încredințate după victoria din august în luptele pentru economiei naționale tizarea țării, pentru forțelor retrograde și cucerirea puterii politice și economice — lupte încununate prin istoricul act de Ia 30 Decembrie 1947, al înlăturării monarhiei, instituție reacționară ce reprezenta un corp străin în viața națiunii —, pentru organizarea societății românești pe baze socialiste. în concordantă cu interesele . și aspirațiile maselor populare, prin capacitatea sa inegalabilă de analiză și sinteză. de generalizare teoretică, prin patriotismul său ardent însoțit de solidaritatea militantă, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a impus în conștiința partidului, a poporului ca un conducător politic de excepție.

1944, ca și reconstruirea și democra- înfrîngerea

S-a afirmat, pe bună dreptate, că, tn momentele hotărâtoare ale eroicei sale istorii, poporul nostru a știut să-șl desemneze conducătorii dintre cei mai buni, mai viteji șl mai înțelepți fii ai săi. Alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al IX-lea, în fruntea partidului și apoi a statului se înscrie pe deplin aces
tei valoroase tradiții, constituind

de înaintare impetuoasă a României pe glorioasa cale a socialismului și comunismului.Amplul ecou pe care îl are în conștiința întregului popor Hotărârea Plenarei Comitetului Central cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. la Congresul al XIV-lea, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român dă expresie sentimentelor de fierbinte dragoste, înaltă stjmă și profundă recunoștință pe care comuniștii. toți oamenii muncii din țara noastră le nutresc față de marele Erou între eroii neamului, strălucitul militant comunist și patriot înflăcărat, eminent gînditor revoluționar și luptător ferm pentru realizarea telurilor supreme ale clasei muncitoare, genial făuritor al noului destin al țării, ilustră personalitate politică a lumii contemporane. Prin această propunere, poporul însuși a dat glas înaltei aprecieri față de eroica și îndelungata activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu. consacrată de aproape șase decenii binelui și fericirii națiunii române, cauzei independenței și suveranității patriei, socialismului și păcii.Comuniștii, întregul nostru popor dau, totodată, o înaltă apreciere îndelungatei și rodnicei activități des

fășurate în mișcarea muncitorească, revoluționară de tovarășa Elena Ceaușescu, care și-a consacrat și își consacră, cu exemplară abnegație și nemărginit devotament, viața și munca împlinirii celor mai nobile aspirații ale națiunii române, de bunăstare materială și spirituală.Concepția științifică, originală și de largă perspectivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă șl antiimperialistă. continuitatea procesului înnoitor, de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism se înscrie ca o excepțională contribuție Ia dezvoltarea creatoare a teoriei și practicii revoluționare contemporane. Din această concepție se desprind cu claritate tezele și ideile privind factorii obiectivi și subiectivi ai revoluției, rolul determinant al forțelor sociale interne. însemnătatea justei aprecieri a stadiilor de dezvoltare economico-socială. Referin- du-se la evenimentele de acum 45 de ani. tovarășul Nicolae Ceaușescu releva la marele forum democratic din noiembrie 1988 : „I-a revenit 
Partidului Comunist Român misiu
nea de cinste de a reprezenta forja 
națională cea mai activă in reali
zarea Frontului Unic Muncitoresc, 
de a uni forțele democratice impo- 
triva războiului, pentru saboiarea 
mașinii de război fasciste și hitle- 
riste, in organizarea si înfăptuirea 
actului istoric de Ia 23 August 1944, 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă. Se poate afirma cu deplin 
temei că actul istoric de Ia 23 Au
gust 1944 a pus capăt pentru tot
deauna dominației imperialiste străi
ne, a deschis calea înfăptuirii unor 
mari transformări revoluționare si 
trecerii la făurirea socialismului in 
România".în împrejurări Interne și externe favorabile. Partidul Comunist. împreună cu celelalte forte naționale au declanșat, la 23 August 1944, revoluția de eliberare socială și na-
(Continuare in pag. a H-a)

In luminoșii ani ai făuririi socialismului pe pămîn- tul patriei și Îndeosebi in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, clasa muncitoare, întregul popor au obținut succese istorice in înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială. Acționînd neabătut, sub conducerea partidului comunist. strins unit in jurul secretarului său general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, poporul nostru a transformat România intr-o țară puternică, industrial- agrară, cu un nivel ridicat de trai, de bunăstare a întregii națiuni ; o tară a cărei dezvoltare, gîndită și clădită potrivit tezei construirii socialismului cu poporul și pentru popor, are la temelie munca proprie. liberă, entuziastă a națiunii, munca desfășurată pe baza celor mai noi cuceriri ale progresului științific contemporan, pentru consolidarea și dezvoltarea proprietății socialiste.
„Viața, practica revoluționară — se arată în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului — au de

monstrat atit in cadrul țării noastre, cit și pe plan 
mondial rolul fundamental al proprietății socialiste, 
a întregului popor și cooperatiste in făurirea noii 
orinduiri sociale. Dezvoltarea și întărirea ei continuă

constituie o necesitate vitală, orice diminuare a marii 
proprietăți socialiste, întoarcerea la forme de pro
prietate capitalistă, inclusiv la mica proprietate, este 
de natură să pună în pericol nu numai construirea 
socialismului, ci și însăși dezvoltarea economico-so
cială a popoarelor și independența lor".< Iar experiența construcției socialiste în țara noastră validează intru totul această apreciere. Pornind de la o asemenea premisă justă, legică, obiectivele prefigurate în proiectul Programului-Directivă și în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului au în vedere dezvoltarea pe mai departe a proprietății socialiste. amplificarea forțelor de producție, accentuarea creșterii intensive, calitative a economiei, astfel incit în deceniul următor România să se înscrie în rindul .țărilor dezvoltate din punct de vedere economic.

In pagina a lll-a : repere ale puternicei 
dezvoltări a economiei românești, a pro
prietății socialiste ,și avuției naționale, ale 
progresului și bunăstării națiunii.

Mîine, în jurul orei 
17,00, posturile de ra
dio și televiziune vor 
transmite direct, de la 
Sala Palatului Repu
blicii Socialiste Româ
nia, Adunarea solem
nă a Comitetului Cen
tral al Partidului Co
munist Român, Marii 
Adunări Naționale și 
Consiliului Național al 
Frontului Democrației 
și Unității Socialiste 
consacrată celei de-a 
45-a aniversări a re
voluției de eliberare 
socială și națională, 
antifascistă și antiim
perialistă din România.

BACĂU : Livrări 
suplimentare la export îndeplinirea ritmică si integrală a producției fizice, în special a celei destinate exportului, constituie un obiectiv principal al întrecerii ce o desfășoară în cinstea marilor evenimente politice ale anului toate colectivele de muncă din industria județului Bacău. Prin reînnoirea și diversificarea producției. promovarea unor tehnologii moderne, de mare productivitate, materializarea măsurilor înscrise în programele de perfecționare si modernizare a producției si a muncii au fost realizate. peste nrevederile de plan. însemnate cantități de produse petrochimice, utilaje tehnologice, țesături, organe de asamblare, cherestea etc., care, la cererea partenerilor externi, , au fost livrate la export înainte de termen. De la începutul anului. 13 întreprinderi industriale si unități economice au livrat su- olimentar la export mărfuri in valoare de anroape 95 milioane lei. indeplinindu-și cu două săntămini mai devreme sarcinile ce le reveneau pe primele opt luni. Cele mai bune rezultate au fost înregistrate de colectivele de muncă de la întreprinderea Mecanică. întreprinderea Forestieră de Exploatare și Transport și Combinatul Chimic. (Gheorghe Baltă).

E
ACTUALITATEA^ SOCIALISTĂ 4 TĂRII

• reportaje • însemnări •

Rodul muncii uniteUnul dintre acele a- devăruri clare și profunde, desprinse din realitatea atitor ani de experiență în re- gindirea și reclădirea societății românești potrivit principiilor socialismului, a fost încă o dată exprimat, cu limpezime și cu o excepțională expresivitate, de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cuvintarea la recenta plenară' lărgită a Consiliului Național al A- griculturii. Adevărul că pămintului nu i se poate lărgi suprafața și că, prin urmare, pentru a se obține o mai mare producție agricolă există o singură cale : aceea a creșterii fertilității lui pe toate căile, între care organizarea socialistă a muncii in agricultură, apoi corecta aplicare a tehnologiilor stabilite de cercetarea științifică. Se referea apoi tovarășul Nicolae Ceaușescu la faptul că, pentru insuccesele din agricultură, acolo unde a- cestea se fac simțite, nu socialismul este de vină, ci aceia- care nu aplică nici principiile socialismului, nici cuceririle științei. Idee cu valoare de axiomă. Cu prisosință confirmată de viață. De propria noastră viață...S-a întîmplat și se mai întîmplă adesea : cooperative agricole de producție care nu izbutiseră ani în șir să depășească stadiul mediocrității (in producții, în dezvoltarea e- conomică) pornesc, dintr-odată, și cu pași repezi, spre rezultate excelente, în măsură să Ie așeze alături de cele mai prospere u- nități cooperatiste. Să revină adică, prin redresare, la o stare normală. Miracol ?

Nicidecum. Dintre toate. situațiile întilnite de reporter în cooperativele agricole de producție, in aproape 40 de anî, momentele sau mecanismele redresării, ale revenirii ,1a normalitate i s-au părut a fi, în cel mai înalt grad, semnificative pentru evidențierea valorii actului și principiului organizării, pe baza muncii in comun, a gospodăriilor țărănești. Redresarea, acolo unde a fast cazul să se petreacă, a pornit tocmai de la înțelegerea necesității unei stricte respectări a principiului care, din diverse motive, fusese uitat, ocolit, încălcat ori, pur și simplu, neasimilat. Și, în toate cazurile, fără excepție, întoarcerea aceasta a dat roade. A adus... redresarea și, ulterior, o mult mai substanțială creștere a puterii economice.Ceea ce s-a petrecut în vara aceasta in agricultura țării, cînd ne sînt anunțate unul după altul succesele de marcă ale cooperativelor agricole în obținerea unor mari recolte, ne întărește convingerea în ideea pe care o abordăm aici.Iată un caz :Cu mulți ani în urmă, în comuna Turcoaia, Tulcea, multă vreme mersese anapoda cooperativa agricolă de producție ; se înglodase, an de an, in tot mai mari credite ale căror efecte benefice (cum se spera) nu voiau să se arate, întrucit producțiile continuau să fie mult sub cele pe care se conta. Mulți se plin- geau că in cooperativă e cam dezordine, că face fiecare Ce vrea, că brigadierii n-au altă grijă decît să-și

favorizeze familiile șl rudele, că lucrările în cimp se fac de mintu- iălă etc. etc. Și. totuși, după cițiva ani, cooperativa se afla iți plin urcuș spre! redresare^ Fuseseră doi ani de producții agricole bune și foarte bune pentru vremea aceea, zootehnia incepea să se pună la punct... Ce se intimplase ? Nimic altceva decît că, intr- un moment de cumpănă și prin intervenția comitetului județean de partid, în cooperativă lucrurile au fost orânduite așa cum s-ar fi cerut mai de mult. Consiliul de conducere a fost schimbat, președintele, țăran, a fost trimis la cursurile de un an pentru președinți de C.A.P., inginer-șef a fost numit un foarte serios specialist, iar inginer agronom a venit (cerindu-și acolo repartiția) un fiu al satului, care absolvise facultatea ca șef de promoție. Toate aceste lucruri, conjugate cu o severă supraveghere și îndrumare din partea organismelor județene, au dus în scurtă vreme la întronarea disciplinei și a bunei rânduieli, „după statut". Și astfel, agrotehnica a fost reintrodusă în drepturile ei, mecanizatorii au fost obligați să lucreze „ca la carte", iar cooperatorii și-au adus aminte că munca agricultorului începe o dată cu cîntatul din zori al cocoșilor și nu către amiază, cum se înstă- pînise obiceiul în ultimii ani. Și asta a fost tot. Sigur că ușor nu le fusese. S-au iscat supărări mari, proteste și intrigi din par-(Continuare în pag. a V-a)
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Canceatia strălucită, profund științifică a tovarășului Nicolae Ceausescu

(Urmare din pag. I)ională. antifascistă și antîimperia- istă. care a dus la trecerea Româ- liei, cu întregul său potențial eco- îomic și militar, alături de coaliția mtihitleristă. Armata română. împreună cu întregul popor, a dus bă- ălii eroice pentru alungarea arma- elor hitleriste și horthyste, pentru 'liberarea deplină a patriei, aducin- lu-și, apoi, o importantă contribuție a eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei ii Austriei, la victoria finală asupra Germaniei hitleriste. Rezultă :u deosebită claritate, așa cum trată secretarul general al partidu- ui nostru, că actul de la 23 August 944 „a fost rezultatul luptelor în- 
ielungate ale poporului român, al 
aptului că partidul comunist, in a- 
ianță cu partidul socialist, cu eele- 
alte forte revoluționare și patrioti
ce, s-a aflat tot timpul în fruntea 
uptei de apărare a intereselor vita- 
e ale întregii națiuni".Evenimentele de acum 45 de ani, >e care poporul nostru le evocă și e omagiază cu îndreptățită min- îrie patriotică, au' fost rodul acțiunii unite a celor mai largi forte po- itice naționale, al adeziunii depline a lupta antifascistă a maselor jopulare.In vasta operă teoretică, filozofî- ă. economică, social-politică a ecretarului general al partidului, naliză profundă a experienței și nvățămintelor istorice, se vădește o oncepție dară, dialectică, riguros tiințifică privind revoluția socialis- ă, succesiunea proceselor și fenomenelor Soeial-economice, raporturi- e dintre ele. sintetizată în teza po- rivit căreia „fiecare popor, pășind ie calea proprie, aplică legile ge- erale în forme specifice, corespun- ător condițiilor concrete în care răiește, particularităților istorice iferiie de la tară Ia tară".Tovarășul Nicolae Ceaușescu evi- ențiază cu limpezime faptul că artidul nostru a desfășurat. în in- reaga perioadă de după crearea sa. intensă activitate pentru organi- area și realizarea unității clasei îuncitoare, care a avut o înrâurire ozitivă asupra intensificării mișcă- ii revoluționare a maselor populare, stimulat puternic lupta muncito- imii române împotriva exploatării i asupririi burghezo-moșierești, entru drepturi și libertăți democra- ee. Unitatea de acțiune a forțelor evoluționare, și în primul rînd a lașei muncitoare, a constituit in ele mai grele împrejurări unica >rță capabilă să dea sens și finali- rte luptei sale. „în aceste lupte de lasă — subliniază secretarul gene- d al partidului — s-a dezvoltat 
nitatea clasei muncitoare, frontul 
nic intre comuniști, socialiști și so- 
ial-democrați, unitate care avea să 
evină factorul hotărîtor pentru în- 
iptuirea revoluției de eliberare na- 
onală și socială de la 23 August, 
entru întreaga dezvoltare a Romă- iei pe calea progresului și civili- 
ației".Din inițiativa șl sub conducerea artidului comunist, clasa munci- jare a acționat unitar, jn numeroase îomente istorice. împotriva politi- i.i hitleriste revanșarde, a fascizării irii și a pericolului de război, pen- ■u apărarea independenței și suve- mității naționale, desfășurind bă- ilii social-politice de mare intensive și anvergură, cu o puternică iriurire asupra conștiinței maselor irgi, așa cum a fost marea demon- trație patriotică, antifascistă și ntirăzboinică de la 1 Mai 1939, în rganizarea și desfășurarea căreia olul hotăritor l-au avut tovarășul Ticolae Ceaușescu, tovarășa Elena eaușescu. Această demonstrație pa- •iotică, cea mai mare manifestație are a avut loc in acel an pe con- inentul nostru și care se înscria ca n serios semnal pe care România adresa Europei, opiniei publice londiale pentru unirea eforturilor 1 vederea împiedicării dezlănțuir’i elui de-al doilea război mondial da it.re Germania hitleristă și acoliții îi, „a fost — așa cum arăta tova- ișul Nicolae. Ceaușescu — o încu- tinare a luptelor de clasă din acea erioadă, demonstrînd hotărîrea fer- îă a oamenilor muncii, a poporului ostru de a se opune fascismului, e a asigura libertatea și integrita- :a patriei". O deosebită importanță torică a avut-o realizarea unității e acțiune a muncitorimii în peri- ada pregătirii și înfăptuirii revoJu- el de eliberare socială și națlona- 1. antifascistă și antiimperialistă. rontul Unic Muncitoresc, constitu’t i aprilie 1944, a fost coloana ver- brală a forțelor democratice si atriotice unite in Istoricul act al eludării fascismului și a cont’nuat ă reprezinte și după 23 August 1944 rincipala forță politică ce a dina- îizat și impulsionat continuu pro- ?sul revoluționar. Din această uni- ite și-a tras rădăcinile importan- il act al refacerii deplinei unități olitice, ideologice și organizatori- e, prin constituirea, în februarie 348, a partidului revoluționar unic 1 clasei muncitoare din România, azat pe concepția științifică, mate- alist-dialectică despre lume și iață. Referindu-se pe larg la acest veniment politic de însemnătate eosebită în viața societății româ- ești. tovarășul Nicolae Ceaușescu abliniază că prin crearea partidului avoluționar unic s-a pus capăt entru totdeauna sciziunii din miș- irea noastră muncitorească, s-a siguraț unitatea organizatorică și olitică a clasei muncitoare — clasa onducătoare a operei de edificare socialismului în România. „Istoria oastră revoluționară — arată :cretarul general al partidului —

demonstrat cu puterea faptelor că 
chidarea sciziunii și realizarea 
nității polltico-organizatorice a cla- 
?i muncitoare, crearea’' unui partid 
nic — stat-major politic de luptă 
I celor ce muncesc — este o nece- 
itate obiectivă pentru asigurarea 
ictoriei, atit în revoluția sociaiis- 
i, cit și în opera de edificare a noii 
rânduiri".în anii construcției socialiste, șî □deosebi după istoricul Congres al X-lea, poporul român, sub condu- erea gloriosului nostru partid co- runist, a străbătut mai multe etape, jungind la un înalt nivel de dezvol- are economico-socială.

Transformările revoluționare înfăptuite în perioada 1948—1965 în toate domeniile vieții economico-sociale au asigurat înlăturarea exploatării omului de către om, dezvoltarea pe baze socialiste a industriei, agriculturii, a tuturor sectoarelor de activitate. în această etapă a construcției socialista s-a desfășurat o muncă intensă, au fost învinse multe greutăți inerente unei opere de o asemenea am/ploare. în același timp, așa cum arăta secretarul general al partidului, s-au comis greșeli și încălcări ale legalității socialiste, s-au manifestat concepții străine, de subapreciere a forței și capacității poporului, a clasei muncitoare, de denaturare a istoriei, limbii și culturii române, care au dăunat dezvoltării socialiste a patriei. Partidul nostru comunist, avind în frunte pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, un mare și încercat conducător, gîndi- tor revoluționar de excepție, puternic animat de dorința de a rupe cu teoriile și practicile anacronice, cu conceptul greșit al „modelului unic" in construirea socialismului, cu ploconirea în fața unor idei străine și a unor forme de organizare a societății în contradicție cu realitățile naționale, a reușit să învingă aceste greutăți, să înlătura fenomenele negative, să mobilizeze clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul popor într-un uriaș efort constructiv, care a asigurat înaintarea fermă a României pe calea dezvoltării economico-sociale, consolidarea orînduirii noi, socialiste și trecerea la o etapă superioară a procesului revoluționar în țara noastră.în concepția partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, procesul revoluționar nu se mărginește doar la luarea puterii 'politice, el nu se o- prește o dată cu parcurgerea uneia sau alteia dintre etapele pe care le străbate, ci va continua, inclusiv în societatea comunistă, practic nu se va încheia niciodată. în cadrul a- cestui proces revoluționar unic, de edificare a societății socialiste. Congresul al IX-lea a deschis o nouă etapă, de transformări calitative în toate domeniile vieții sociale. Sub impulsul gîndiril profund științifice, novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, partidul a abordat, într-un spirit creator, eliberat de dogme și șabloane, problemele fundamentale ale edificării orânduirii socialiste, ale dezvoltării forțelor de producție și perfecționării relațiilor de producție și sociale, ale organizării și conducerii societății.în lumina tezei de uriașă însemnătate teoretică și practică, fundamentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia socialismul se construiește cu poporul și pentru popor, în tara noastră s-a trecut, cu mai bine de 20 de ani in urmă, la dezvoltarea puternică a democrației muncitorești-reyo- luționare. în toate sectoarele de activitate s-au constituit consilii ale oamenilor muncii, au fost instituțio- nalizate adunările generale ca organe supreme ale conducerii, reali- zîndu-se astfel un sistem nou și original, unic în felul său, al democrației muncitorești-revoluționare, superior oricăror forme de democrație burgheză, care asigură participarea directă a poporului la luarea deciziilor, la elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială, la întreaga muncă de conducere.Prin gindirea social-politică și prin întreaga sa operă revoluționară, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus și aduce o magistrală contribuție la îmbogățirea de către partidul nostru a tezaurului teoretic al socialismului științific cu experiența revoluției și construcției socialiste din România, la fundamentarea unei înalte viziuni istorice despre timpul nostru. Au fost regîndite, reevaluate, elaborate și aprofundate numeroase teze și modalități originale, menite să răspundă cît mai adecvat etapelor și condițiilor concrete ale dezvoltării societății.Din perspectiva celor aproape două decenii și jumătate care au trecut de la istoricul congres din vara anului 1965 se vădesc cu putere originalitatea și realismul soluțiilor adoptate de partidul nostru, de secretarul său general, pentru dezvoltarea și modernizarea economiei, asigurarea eficientei întregii activități, perfecționarea cadrului democratic de participare activă a întregului popor la conducerea vieții soeial-economice, formarea conștiinței revoluționare a maselor.Rezultatele politicii consecvente de creștere a forțelor de producție, de dezvoltare și întărire continuă a proprietății socialiste sînt reprezentate de : sporirea producției industriale în acest an de 135 de ori față de 1945. creșterea obținută după istoricul Congres al IX-lea fiind de 120 de ori ; producția agricolă s-a mărit de circa 10 ori. din care de peste 6 ori după 1965 ; venitul național depășește de 40 de ori nivelul din 1945, un spor de 33 de ori realizindu-se după 1965. Perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, cea mai bogată și înfloritoare în împliniri din multimilenara noastră istorie, s-a înscris pentru totdeauna in conștiința națiunii drept „Epoca Nicolae Ceaușescu" — expresie vie și luminoasă a marilor cuceriri obținute de poporul român pe calea edificării socialismului șl comunismului. în acești ani eroici, de puternic și permanent avint în dezvoltarea economico-socială, cu deosebire in ultimul deceniu, a fost lichidată datoria externă a țării — alocîndu-se, in același timp, echivalentul a circa 200 miliarde de dolari pentru dezvoltarea economico-socială —, aceasta probînd, o dată mai mult, marile resurse asigurate de dezvoltarea susținută a proprietății socialiste, creșterea puternică a forțelor de producție. Atit în proiectul Programului-Directivă pentru dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul următor, cîi și în Tezele pentru Congresul al XIV-lea este proiectată, în continuare, dezvoltarea generală a patriei noastre, creșterea puternică a forțelor de producție, menită să schimbe în 
mod radical înfățișarea țării, să asi-

gure ridicarea nivelului general al întregii națiuni.în deceniul care se încheie. în țara noastră au avut loc două majorări ale retribuțiilor oamenilor muncii, precum si sporirea tuturor pensiilor. Anul trecut retribuția minimă a crescut de la 1 500 la 2 000 lei lunar, iar in luna iulie s-a generalizat majorarea nomie.Așa Nicolae tită la . .. 27—28 iunie 1989, .. „ _
de construcție socialistă, și îndeosebi 
după Congresul al IX-lea ai parti
dului, în 1965, poporul român, sub 
conducerea gloriosului nostru partid 
comunist, a străbătut mai multe 
etape istorice și a ajuns la un ase
menea nivel de dezvoltare econo- . 
mico-socială, de civilizație generală 
cum nu s-a realizat într-o perioadă 
de sute de ani și — aș sublinia în 
mod deosebit — in întreaga perioa
dă de dezvoltare capitalistă".în concepția partidului nostru, a secretarului său general, aceste realizări demonstrează elocvent că nu- , 
mai și numai socialismul asigură po
poarelor condifii pentru lichidarea 
înapoierii, a sărăciei, pentru aderă- ■■ 
rata independență economico-socială, 
pentru bunăstarea întregului popor.Perspectivele de dezvoltare pe oare le prefigurează proiectul Programului-Directivă al Congresului . al ' XIV-lea sînt deosebit de sugestive pentru capacitatea de pro- ; greș a economiei noastre socialiste, de perfecționare și moder- I nizare a tuturor componentelor modului de producție. Din 1990 și pinâ în anii 2000—2005 se prevede o dublare a producției industriale si rea- : lizarea unei producții agricole stabile de 40—45 milioane tone cereale. ; La baza acestui progres neîntrerupt al economiei se va afla asigurarea ; unei rate a acumulării de 28—30 la sută. România va participa tot mai - larg si cu eficientă sporită la diviziunea internațională a muncii, la ' cooperarea în producție, știință si tehnică cu statele C.A.E.R. și celelalte cu țările în curs da toate statele lumii.Potrivit orientărilor programatice, elaborate de partidul nostru, dezvoltarea accelerată a economiei naționale este nemijlocit legată de aportul tot mai puternic al cercetării științifice, introducerea progresului tehnic în toate sectoarele economiei naționale. în opera teoretică și activitatea practică ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost fundamentată în acești ani o perspectivă clară asupra rolului științei în societatea socialistă. O asemenea perspectivă pornește de Ia principiul., oe deplin confirmat de viață, că nu există do- . meniu in'care știința să -nu aibă un ’- . rol important în realizarea .progre-^.. • ’ sului general al tării» in ridicârșa, gradului de civilizație materială și spirituală a patriei noastre socialiste. Crește, in același timp, rolul învă- țămîntului, al culturii în dezvoltarea generală a societății și în afirmarea plenară a omului. în promovarea valorilor superioare ale noii orânduiri. Apreciind în cel mai înalt grad înfăptuirile din aceste domenii, de importantă majoră. întregul nostru popor poartă alese sentimente de prețuire și cinstire tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului si statului, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția de mare însemnătate pe care o aduce la înfăptuirea politicii interne si ex- , terne a partidului și statului, la înflorirea. fără precedent, a științei, învățămîntului și culturii naționale, la aplicarea în toate sectoarele a celor mai valoroase realizări științifice și tehnice, la îmbogățirea tezaurului mondial al cunoașterii, la folosirea cuceririlor geniului uman in slujba : păcii si bunăstării tuturor națiunilor. :Edificarea socialismului in România. înfăptuirile poporului nostru din ultimele două decenii și jumătate confirmă cu deosebită vigoare justețea aplicării principiilor socialismului științific și abordării fără scheme preconcepute a problemei transformărilor sociale, ceea ce presupune desfășurarea unei vaste activități revoluționare, pornind neabătut de la legile generale, obiective, ac- tionind în spirit creator, pentru a găsi mereu răspunsuri concrete cerințelor pe care le ridică viața, realitatea dinamică a făuririi si perfecționării noii societăți.Gindirea clarvăzătoare, rialistNicolae largă și samblul___  . _ . . ____ .ciale. punînd cu deosebită pregnantă în lumină cerințele obiective ale dezvoltării socialiste si comuniste. S-a evidențiat in acest cadru, cu consecventă, ideea că nu se poate vorbi de perfecționarea construcției socialismului renunțînd la unele din principiile de bază ale noii orinduiri, la însemnătatea primordială a proprietății socialiste, de stat și cooperatiste. la realizarea aspirațiilor de egalitate si echitate socială, la rolul revoluționar al clasei muncitoare, la rolul conducător al partidului său comunist, de promotor permanent, determinant al perfecționării societății. Aceste principii asigură esența revoluționară, continuitatea transformărilor înnoitoare din societate, conținutul procesului unic de făurire a socialismului.în acest spirit, tovarășul Nicolae Ceaușescu reafirma recent teza potrivit căreia trebuie să avem permanent în vedere că noua orin- duire „nu se poate înfăptui decît pe 
baza principiilor socialismului știin
țific. a înlăturării inegalităților și a 
asupririi omului de către om. prin 
realizarea unor relații noi de pro
ducție, a unei adevărate dreptăți so
ciale. In același timp, trebuie să pu
nem cu putere in evidentă rolul fun
damental. hotăritor al proprietății! 
Socialiste asupra mijloacelor de pro
ducție, faptul că proprietatea între
gului popor si proprietatea coopera
tistă reprezintă una din cerințele vi
tale pentru realizarea noii orînduiri 
sociale. Aceasta impune ca o nece
sitate obiectivă să acționăm perma
nent pentru întărirea și dezvoltarea 
proprietății socialiste, pentru perfec
ționarea mijloacelor de bună gospo
dărire a acesteia de către colectivele 
de oameni ai muncii".

Ca rezultat al unei asemenea

că tovarășul gîndește șî . _________ ________ „_______ i in numele poporului , român, exprimind : voințapune prin aceea < Nicolae Ceaușescu acționează întotdeauna

IN iNTlMPINAREĂ ZILEI DE 23 AUGUST

Manifestări politico-educative 
și cultural-artistice

retribuțiilor pe întreaga eco- pentru toți oamenii muncii, cum subliniază tovarășul Ceaușescu în cuvîntarea ros- Plenara C.C. al P.C.R. din „în cei 40 de ani

membre ale țări socialiste, dezvoltare, cu

I

dialectică Ceaușescu profundă realităților
mâte- a tovarășului cuprinde, intr-o perspectivă, an- economice și so-

abordări noi a problematicii socialismului, Partidul Comunist Român a elaborat, din inițiativa și cu contribuția determinantă a secretarului său general, teze și soluții originale privind dezvoltarea economieo-socia- lă a României, clarificarea științifică a fiecărei etape pe care o parcurgem, definirea obiectivelor edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, în contextul continuității procesului revoluționar.In lumina experienței dobindite de tara noastră în construcția socialistă se poate aprecia că unul din principiile fundamentale ale socialismului științific, a cărui viabilitate a fost probată la scara istoriei. este acela al conducerii de către partid a acestui proces, condiție majoră și factor, hotărîtor ale succesului in făurirea noii societăți și în accelerarea progresului social. La fel ca în oricare din etapele anterioare. șl in prezent afirmarea deplină a dului în obiectiv citoare. torice a gul popor pe calea unor profunde și durabile transformări Sociale,Rolul politic conducător al partidului este rezultatul activității sale revoluționare, al faptului că de la înființarea sa și pînă acum. în diferite perioade grele ale istoriei noastre multimilenare, el a adoptat o poziție principială, revoluționară, d.e apărare a intereselor maselor populare. a independenței și suveranității țării. Din 1893, de la înființarea primului partid muncitoresc . din România, a Partidului Comunist Român în 1921 și pînă azi nu au fost momente mai importante — interne și internaționale — in care partidul clasei muncitoare să nu fi adoptat o atitudine clară, fermă, în strânsă concordantă cu năzuințele poporului, cu cauza socialismului, a independenței și suveranității României. Se poate spune, de aceea, că 
nyodul-de înțelegere a rolului condu
cător al partidului in societate con
stituie simburele concepției revolu
ționare cu privire la dezvoltarea noii 
orînduiri.Astăzi. Partidul Comunist Român este un partid puternic, care numără peste 3 800 000 membri, dintre care peste 55 la sută provin din rin- durile clasei muncitoare, un partid care acționează pentru întărirea continuă a legăturilor cu masele de oameni ai muncii, pentru asigurarea îndeplinirii in cele mai bune condiții a programelor de progres multilateral al societății noastre.Realizarea tuturor planurilor de dezvoltare ale etapei actuale, afirmarea cu tot mai unultă putere a rolului partidului de forță politică conducătoare,Tde centru vital al in-, . tțegji . hâțfuni'impun ridicarea la un nivel'.sSperjo'r a activității tuturor .. . ^■ganiZâ'tijlor ' sale. :& același tirhP. pentru plini în tot mai bune condiții rolul său conducător. P.C.R. a desfășurat și desfășoară o vastă, activitate politico-educativă, de?, ridicare continuă a nivelului de pregătire a activului, de căiire a cadrelor sale in spiritul marilor exigențe puse în fata acestora de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a înaltelor îndatoriri față de partid, patrie și popor.: Ampla dezbatere a Tezelor pentru' Congresul al XIV-lea al P.C.R., care are loc în prezent în întregul partid, în întreaga societate românească —' ea însăși o expresie a democrației interne de partid, a democrației muncitorești-revolutionare ■— vizează in mod prioritar perfecționarea in continuare, pa baze profund științifice, a organizării și conducerii vieții economico-sociale, a muncii organizatorice, ideologice și politico- educatiye in vederea creșterii necontenite a roiului conducător al partidului. Așa'cum a cerut secretarul' general al partidului, in perioada Care' utriiează trebuie să se desfășoare o amplă și susținută activitate politico-organizatorică, pentru a ise asigtira cunoașterea și însușirea aprofundată a prevederilor documentelor programatice supuse dezbaterii. în spiritul acestor teze și idei profund științifice, trebuie să se acționeze cu toată energia și fermitatea pentru realizarea planului și a . programelor de dezvoltare economico-socială pe acest an și pe întregul cincinal, astfel îhcît colectivele de oameni âi muncii să poată raporta eă sarcinile pe opt luni au fost realizate pînă la 23 August. iar pe întregul an pină la Congresul al XIV-lea, asigurînd astfel o trainică temelie pentru dezvoltarea viitoare a patriei.Situind pe primul plan preocuparea pentru înfăptuirea neabătută a cutezătoarelor planuri și programe de edificare- a societății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintare a României spre comunism, elaborate cu contribuția hotărâtoare, decisivă a secretarului general al partidului, poporul nostru promovează, in același timp, o politică externă activă, de pace, largă colaborare cu toate statele lumii, al cărei strălucit inspirator și făuritor este tovarășul Nicolae Ceaușescu. Contribuția uriașă a președintelui României la soluționarea gravelor probleme ale contemporaneității, a opririi cursei înarmărilor, trecerii la realizarea de acorduri privind distrugerea totală, pînă în anul 2000, a armamentelor nucleare, eliminarea armelor chimice, ca șl a armelor clasice sau convenționale, inițiativele lansate de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru realizarea unei Europe Unite, a popoarelor libere și independente, pentru soluționarea prin tratative a tuturor conflictelor existente, pentru rezolvarea urgentă și echitabilă a problemei subdezvoltării. în primul rînd a datoriei externe, a noii ordini economice mondiale se bucură de un puternic răsunet pe toate meridianele globului, făcînd obiectul u- nor largi dezbateri în cele mai înalte foruri internaționale.Prin activitatea de salvgardare a nirii, prin ideile sale de largă ședințele României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a afirmat în conștiința omenirii ca ua mare și neobosit Erou al păcii, ca un .ilustru om de stat. Personalita- voitață,.lnaintind cu pași siguri spre tea de excepție a conducătorului partidului și statului nostru se im-

rolului conducător al parti- societate este legată în mod de interesele clasei mun- de înfăptuirea misiunii is- acesteia de a călăuzi între-

și năzuințele acestuia de pace și largă colaborare cu toate popoarele lumii.Revine tovarășului Nicolae Ceaușescu meritul excepțional de a fi militat cu fermitate și înalt spirit revoluționar pentru continua dezvoltare a relațiilor partidului nostru cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste, social-democrate, cu partide și mișcări progresiste din țările în curs de dezvoltare șl cu partidele democratice din alte țări. Este meritul incontestabil al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi acționat cil- consecvență pentru promovarea și statornicirea noilor principii de relații intre partidele comuniste și muncitorești, pentru continua creștere a prestigiului acestor partide în viața internațională, de a fi desfășurat o uriașă activitate, pentru realizarea unei unități de tip nou intre partide, bazată pe egalitate și independență, pentru dezvoltarea tot mai largă a solidarității și' colaborării în cadrul mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Prin tezele și concluziile de înaltă ținută științifică cu privire la principiile relațiilor dintre partidele comuniste și muncitorești, prin întreaga sa activitate teoretică șl practică desfășurată in acest domeniu, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a impus în conștiința omenirii ca militant de frunte al _ mișcării comuniste și muncitorești internaționale.La glorioasa aniversare a revoluției din August 1944, poporul roman se prezintă cu■ importante realizări : în toate domeniile, care pun cu putere în lumină justețea politicii partidului nostru, capacitatea sa de a mobiliza, organiza și conduce clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul popor în opera de edificare a socialismului și comunismului. Datorită unității indestructibile dintre partid și popor, care iși găsește o puternică expresie în . larga emulație creatoare a întregii națiuni, tot mai multe colective de oameni ai muncii, județe in întregimea lor raportează îndeplinirea sarcinilor de plan pe opt luni, răs- punzind cu cinste îndemnurilor mobilizatoare adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aceste rezultate strălucite demonstrează că unitatea și coeziunea' de nezdruncinat a întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie un ■nesecat izvor de tărie a clasei muncitoare, o uriașă forță motrice in construcția socialisniulul și comunismului, dinamizează ițBȘrgHla ato- tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea nolloț și. i'țși'-tojhimateior progțgme carejdșscSiid în fată patriei' perspectivele- mărețe

sa consecventă viitorului ome- și i inițiativele audiență, pre-

ale făuririi cu succes a societății socialiste, multilateral dezvoltate, ale înaintării neabătute spre comunism.Remarcabilele înfăptuiri obținute de poporul român în cei 45 de ani de viață liberă și demnă, de muncă clocotitoare pentru sine și pentru tară, care au schimbat fundamental înfățișarea României, ă tuturor localităților sale, destinele intregii națiuni, pun cu și mai multă putere in lumină însemnătatea mărețului act istoric de la 23 August 1944, reliefează cu strălucire forța și capacitatea: de netăgăduit ale unui popor liber, ștâpin pe soartă'sa, superioritatea noii orînduiri.Toate aceste transformări, rod al gindirii creatoare a secretarului general al partidului, in deplină concordanță' cu năzuințele cele mai fierbinți ale oamenilor muncii, ilustrează cu deosebită pregnanță sentimentele de nețărmurită dragoste, profundă stimă și înaltă prețuire pe care întreaga noastră națiune le nutrește față de cel mai iubit și devotat fiu al , său, tovarășul Nicolae Ceaușescu.' Pe temelia luminosului arc de timp al celor 45 de ani care au trecut de la victoria revoluției de eliberare «octală și ■națională, antifascistă și antiimperialistă, poporul român, într-o indestructibilă unitate in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, iși propune acum să urce pe noi și cutezătoare trepte spre viitorul său comunist, prefigurate cu clarviziune în proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV- lea al Partidului Comunist Român, documente programatice care deschid noi și minunate perspective făuririi cu succes a etapei superioare de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea fermă a României spre comunism. .întregul nostru popor este pe deplin convins că toate aceste mărețe proiecte de viitor iși vor găsi expresie vie în înflorirea pe mai departe â vieții materiale și spiritual» a patriei noastre, in ridicarea României pe noi trepte de progres și civilizație, întrucît in fruntea sa se află partidul clasei muncitoare, purtătorul înaltelor tradiții revoluționare ale luptei pentru dreptate și egalitate socială, strălucitul strateg al glorioasei revoluții din August 1944, partidul comuniștilor, care, prin vasta sa experiență revoluționară, prin capacitatea politico-organizatorică, teoretică și ideologică, se afirmă tot mai puternic drept centru vital al întregii națiuni, promotor permanent al perfecționării societății noastre socialiste.Pe deplin convinși de faptul că singura garanție a mersului nostril neabătut înainte o ' constituie prezența pe mai departe în fruntea partidului . și statului a marelui Erou al națiunii noastre, comuniștii, toți oamenii muncii, întregul popor, într-o impresionantă unitate de Inimă și conștiință, de voință și acțiune, susțin din adîncul ființei lor hotărârea Plenarei C.C. al P.C.R. ca, la cel de-al XIV-lea Congres, să fie reales în suprema funcție de secretar general ăl partidului tovarășul Nicolae Ceaușescu. sub a cărui'înțeleaptă și clarvăzătoare conducere Români» va edifica cu succes societatea socialistă , multilateral dez-făurirea viitorului de aur al omenirii — comunismul I

în Capitală se desfășoară în *- ceste zile numeroase acțiuni politico-educative și cultut al-artistice organizate cu prilejul aniversării a patru decenii și jumătate de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și an- tiimperial>stă din August 1944. „București, file de luptă revoluționară, patriotică in August 1944" s-a intitulat manifestarea care a avut loc la întreprinderea de medicamente. in cadrul căreia au fost evocate momente semnificative din perioada pregătirii și desfășurării luptelor eliberatoare din acel August fierbinte, rolul determinant al Partidului Comunist Român in organizarea și înfăptuirea insurecției, lupta eroică a ostașilor români, a membrilor gărzilor patriotice Înarmate. a intregii populații a orașului pentru eliberarea succesivă, în- tr-un interval de timp foarte scurt, a tuturor obiectivelor-cheie din interiorul și exteriorul capitalei patriei, O expunere-dezbatere pe a- ceeași temă, avind ca titlu „Partidul Comunist Român — organizatorul și conducătorul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă. și antiimperialistă de la 23 August 1944". a avut loc la întreprinderea „Automatica". Cu a- cest prilej a fost subliniată pregnant activitatea eroică, plină de abnegație a t o v a r ă ș u 1 u i Nicolae Ceaușescu pentru apărarea intereselor clasei muncitoare, pentru înfăptuirea idealurilor de veacuri ale poporului român — libertatea. independenta și suveranitatea patriei. „Glorioase realizări pe drumul edificării României socialiste moderne" s-a intitulat manifestarea organizată la Centrul de creație și cultură socialistă „Cîn- tarea României" al întreprinderii fost relevate i poporul ro- partidulul co-

secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, acțiunile întreprinse de președintele României socialiste pentru dezvoltarea liberă și independentă a fiecărei națiuni, pentru întărirea păcii și colaborării între popoare. In cadrul simpozionului au fost relevate puternicele transformări petrecute în anii construcției socialiste in patria noastră, cu deosebire în ultimii 24 de ani de cind în fruntea partidului și a țării a fost ales tovarășul Nicolae ‘ Ceaușescu. Tot la Oradea, la Galeriile de artă, a fost vernisată o expoziție omagială consacrată momentului aniversar din August 1944, ;conțihind lucrări de pictură, sculptură și grafică executate de artiștii plastici bihoreni, lucrări inspirate din viat» munca oamenilor de pe aceste străvechi plaiuri românești.

„23 August". Au succesele obținute de mân. sub conducerea j munist, pe calea construirii socialismului și comunismului in patria noastră. îndeosebi iii perioada inaugurată de Congresul al IX-lea, care, prin opera genialului ei ctitor, a intrat pentru totdeauna în conștiința națiunii drept „E p o c a Nicolâe Ceaușescu". La Muzeul de istorie și artă al municipiului a a- vut loc dezbaterea cu tema „București, de la Congresul al IX-lea la Congresul al XIV- lea al Partidului Comunist Român ■r- anii celor mai faărete izbînzi pe calea progresului din,, isfeculatâ istorie patrie:".

„August eroic, August biruitor — glorioasă pagină de istorie din cartea de aur a poporului român" este titlul manifestării complexe care a fost organizată la Centrul de creație și cultură socialistă „Cîntarea României" al sindicatelor din Tirgo- viște. Acțiuni omagiale dedicate celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă* și antiimoe- rialistă au avut loc și la întreprin- . derile tîrgovlștene de strunguri automate „Saro", da surse luminoase „Romlux", „Oțelinox", chimică „Victoria", de utilaj petrolier, la Combinatul de oțeluri, speciale. în orașul petroliștilor dimbovițeni — Moreni — a fost susținută expunerea „Actul istoric de la 23 August in conștiința poporului român", in orașul Ti tu s-a desfășurat acțiunea cultuiral-artistică cu tema „45 de ani de glorii și împliniri pentru întreaga țară, pentru județul Dîmbovița", iar întreprinderea de frigidere Găești a găzduit dezbaterea „Rolul Partidului Comunist Român. în organizarea, desfășurarea . și victoria actului istoric de la 23 August 1944“.în județul Botoșani, in cadrul manifestărilor politico-educative desfășurate in aceste zile in întreprinderi, instituții, așezăminte culturale sint. evocate momentele și faptele de luptă care au precedat și condus la infăptuirea actului istoric de la • capitalei 23 August 1944, la eliberarea patriei de sub" dominația fascistă și trecerea la construcția socialistă în . patria noastră, sub- liniindu-se marile prefaceri revoluționare înscrise de oamenii muncii îndeosebi în perioada care a urmat Congresului al IX-lea. de cind în fruntea partidului și a tă- află tovarășul Ceaușescu. Astfel. la
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,,Actul istoric de la 23 August 1944 — moment crucial în viața politică, economică și socială a patriei" " ? ' .. 'organizat la Deva sub au mitetu'u! de. cultură și ța fosjt tema simpozionului ușpiciile Co- educație socialistă al județului Hunedoara și Muzeului județean. Manifestarea, la care au luat parte cercetători și muzeografi, cadre didactice, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor, de masă șl obștești, numeroși oameni ai muncii, a reliefat însemnătatea evenimentului petrecut cu 45 de ani in urmă, premisele politicii interne ale actului de ța 23. August 1944, contribuția muncitorimii și a maselor țărănești hunedorene la lupta pentru eliberarea ■ tării, succesele remarcabile obținute de poporul nostru în anii construcției socialiste, și cu deosebire în perioada de adinei ' transformări revoluționare Intrată in conștiința întregului nostru ponor sub simbolica denumire de „Epoca Nicolae Ceaușescu".Aceluiași eveniment i-au fost consacrate expoziția de carte soclal- polițică șl beletristică „23 August — în paginile literaturii române contemporane", deschisă în sălile Bibliotecii județene, montajul li- tsrar-muzical „Luminile lui August", organizat la centrele de cultură șl creație „Cî.«ftarea României" din Hunedoara și Petroșani.î.n unități economice din județul Suceava au loc în aceste zile simpozioane omagiale cu tema „P.C.R., organizatorul și conducătorul, revoluției de eliberare socială și națională, .antifascistă și antiimperialistă din August 1944", susținute de activiști de partid șl de stat, muzeografi, istorici, oameni de cultură și artă. In cadrul acestor manifestări, desfășurate la Suceava, Cîmpulung- Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuți, Vatra Dornei, Gura Humorului, a fost relevat rolul hotăritor al partidului în pregătirea și Înfăptuirea actului istoric de acum 45 de ani, evidențiindu-se, totodată, contribuția României la victoria asupra fascismului. "Un loc distinct în expuneri l-a ocupat prezentarea uriașelor transformări revoluționare petrecute in țar» noastră, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, mutațiile înnoitoare survenite de-a lungul acestei fertile perioade în localitățile, sucevene, impetuoasa dezvoltare a industriei, agriculturii, 
a celorlalte domenii de activitate.

La Oradea a avut loc simpozionul cu tema „Partidul Comunist Român. organizatorul și conducătorul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944, început de eră nouă în istoria multimilenară a poporului român. în dezvoltarea patriei noastre pe calea independenței naționale și progresului social". Au fost evocate momente semnificative din lupta maselor populare pentru libertate socială și națională, marile bătălii de clasă conduse de Partidul Comunist Român, semnificația istorică a actului de | la 23 August 1944. S-au reliefat, | totodată, contribuția hotărâtoare a
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rii se NicolaeMuzeul de istorie din Botoșani a avut 10c simpozionul „45 de ani de istorie nouă, de ample și profunda prefaceri revoluționare", iar la Centrul de cultură și creație socialistă „Cîntarea României" din orașul reședință de județ s-a desfășurat dezbaterea cu tema „Rădăcinile istorice ale revoluției din August 1944. Tradiții antifasciste. antirăzboinice și antiimperialis- te in tara noastră". De asemenea, Ia Doroh.oi, Săveni. Dărăbarii. precum și în consiliile unice agroindustriale din județ, numeroși' oameni ai muncii. lucrători din unități industriale si agricole au luat parte la simpozionul intitulat „Revoluția din August 1944, încununare a îndelungatei lupte revoluționare a poporului român pentru libertate, independență și progres social. «Epoca Nicolae Ceaușescu», epoca celor mai grandioase împliniri din triei". istoria milenară a pa-manifestări politîco-îdeo- cultural-educative dedica-Ample logice șî te măreței sărbători naționale au avut loc în aceste zile și în localitățile județului Satu Mare. Sub genericul „Patria în August", la Centrul de creație și cultură socialistă „Cîntarea României" din Sat.u Mare a avut loc un concurs de recitări din lirica românească închinată actului revoluționar de la 23 August 1944, ca și mărețelor transformări economico-sociale ce i-au urmat. La Fabrica de Instalații și Utilaje Tehnologice Cărei a fost prezentată expunerea „Contribuția determinantă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la fundamentarea teoretică și elaborarea documentelor Congresului al XIV-lea al partidului — model de gindire științifică, revoluționară și novatoare, de aplicare a socialismului științific la condițiile concrete de dezvoltare economico-socială a României". în ciclul de manifestări intitulate „File de istorie", la întreprinderea „Solidaritatea" din Satu Mare a. fost prezentată expunerea „Noul drum deschis de victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944. Trecerea pe calea socialismului — opțiune fundamentală a poporului român", în timp ce elevii Școlii generale nr. 1 din Cărei au susținut un program cultural-artistic sub genericul „Partidul — tinerețea noastră", iar la Școala generală nr. 2 a fost vernisată o expoziție de carte social- politică, avînd la loc de frunte volume din opera teoretică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. La Centrul de creație și cultură socialistă al tineretului din .Satu Mare a fost prezentat spectacolul muzical-core- grafic intitulat „Laudă eroilor".(Agerpres)
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la temelia progresului multilateral al patriei

A

Avem răspunderea să acționăm cu toată hotărîrea pentru întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste a întregului 
popor și cooperatistă, ca bază a dezvoltării economico-sociale, a edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și a înaintării spre comunism, a ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.

a forțelor de
valoare adevărul, pe deplin 
viață, potrivit căruia pro-

NICOLAE CEAUSESCU

fost con-

împliniri grăitoare ale noii revoluții agrare Obiectivul fundamental - omul, bunăstarea lui!

*4

ORI, din 
cel de-al activității perioada producție

cu caracteristici superioare, 
CIRCA 18 000 DE MATERIALE

• Cheltuielile pentru cercetare științifică au crescut, in cincinalul 1976—1980. de 
PESTE 8 ORI fată de perioada 1961—1965,

• în industrie și fn celelalte ramuri neagricole lucrează astăzi 72 LA SUTA din populația ocupată, față de numai 43,5 la sută in anul 1965.

Dezvoltarea puternică, armonioasă 
producție pe întreg cuprinsul țării

Punlnd în 
confirmat de 
greșul economic și gradul de bunăstare și 
civilizație depind in mod hotărîtor .nu de 
cit consumă societatea la un moment dat, 
ci de capacitatea de a asigura reproducția 
pe o scară mereu mai mare, după Con
gresul al IX-lea partidul a acționat ferm 
pentru alocarea unei părți importante, de 
circa o treime, din venitul național pen
tru dezvoltare. Numai in acest fel s-au 
putut asigura realizarea programelor de 
dezvoltare a forțelor de producție, a in
dustriei. agriculturii, științei, invățămin- 
tului, culturii, vastul program de con
strucții de locuințe și social-culturale.® Din cele peste 10 200 de capacități de 
producție importante, industriale, agrozootehnice și din alte sectoare de activitate, date in funcțiune în perioada 1945—1983, numai in ultimii 23 de ani au fost racordate la circuitul economic aproape 8 600 de capacități, ceea ce înseamnă că. In medie. 
IN FIECARE ZI A ÎNCEPUT SA PRO
DUCĂ O NOUA CAPACITATE.

• Volumul fondurilor fixe, principalul element component al proprietății' socialiste. al avuției naționale a crescut, de 
circa 20 de ori comparativ cu anul 1945, ajungind in anul 1988 la 3 367,7 MILIAR
DE LEI, în timp ce avuția națională a reprezentat 5 177,5 MILIARDE LEI — de 21 
de ori mai mult decit in 1945.

• Circa 90 la sută din fondurile fixe au fost date in funcțiune' in ultimii 24 de ani, fapt care pune in evidență procesul rapid de înzestrare cu echipament modern ă diferitelor ramuri, nivelul tehnologie ridicat al mașinilor, utilajelor și instalațiilor din dotarea unităților noastre.• Printre marile ctitorit ale „Epocii Nicolae Ceaușescu" pot fi amintite : hi- . drocentralele „Porțile de Fieri* I și II, șaiba de hidrocentrale de pe Argeș, Olt. Mureș și Someș, termocentralele Rogojelu și Turceni. combinatele siderurgice Galați, Călărași și Tirgoviște, combinatele chimice de la Pitești,. Midia-Năvodari. Rimnicu Vîlcea. Slobozia, un însemnat număr de mari uzine și fabrici de mașini și utilaje

și ale industriei de automobile, de oane și utilaje pentru centralele miclearo- electrice. metroul bucurestea'n și canalele Dunăre — Marea Neagră și Poarta Albă — Midia-Năvodari. Transfăgărășapul. marile lucrări de irigații și îmbunătățiri funciare.• Venitul național va fi In acest an mal mare de 40 DE ORI decit in 1945, din care o creștere de 33 DE ORI s-a realizat In perioada. de dtțpăC’o.iigresul al IX-lea.• La sfirșitul chiui de-'aL S-lea!‘cincinal, avuția națională vaj fi de CIRCA-5 500 MI
LIARDE .LEI,, din care fpriduri'le fixe vor reprezenta CIRCA 3 800 MILIARDE LEI.• Promovindu-se în continuate o judicioasă politică de acumulare, in de! de-al 9-iea cincinal se vor aloca pentru dezvoltare CIRCA 1 600-1 700 MILIARDE LEI 
fonduri de investiții. Din aceste. fonduri șe va asigura., în primul tind. înfăptuirea programului de modernizare ; tn agricultură se vor aloca circa 256 miliarde lei. Îndeosebi pentru finalizarea programului național de Îmbunătățiri funciare.

Industrializarea socialistă - opțiune politică
fundamentală, realizare de prestigiu a poporului

Industria noastră socialistă, creată prin- 
tr-un impresionant efort, de investiții, de 
muncă și creație a întregului popor, repre
zintă una din cele mai remarcabile înfăp
tuiri ale „Epocii Nicolae Ceaușescu". In 
continuare, dezvoltarea intensivă a indus
triei este concepută de secretarul general 
al partidului ca un proces menit șă asi
gure valorificarea superioară a bogățiilor 
naturale și resurselor umane, ridicarea efi
cienței economice și a competitivității pro
duselor, sporirea rapidă a potențialului 
economic al țării — baza independenței și 
suveranității naționale.© Față de anul 1945, producția Industrială a tării a sporit DE 135 care de PESTE 120 ORI după IX-lea Congres al partidului.• In ultimele două decenii au struite 2 000 de întreprinderi, o mare parte amplasate in cele peste 180 platforme 
industriale noi.• Practic. 95 Ia sută din mașinile, utilaiele. echipamentele și instalațiile necesare dotării și modernizării economiei sint asigurate din producția internă.O în anul 1988, produsele cu un grad superior de prelucrare — mașini, utilaje și mijloacele de transport, produse chimice și mărfuri industriale de larg consum — au reprezentat circa 63 LA SUTA din volumul exportului țării, față de 36,2 la sută in anul 1965.

• Dezvoltarea în ritmuri înalte a ramurilor de bază ale industriei — energia electrică și termică, metalurgia, construcțiile de mașini și prelucrarea metalelor, chimia — a determinat creșterea ponderii acestor ramuri în totalul producției industriale de la 20.7 la sută în anul 1938 la 
CIRCA 51 LA SUTA in 1968.

în anii care au trecut de la victoria 
revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de la 
23 August 1944 in agricultură au intervenit 
profunde schimbări înnoitoare, tn perioada 
care a urmat Congresului al IX-lea al 
partidului s-a acționat ferm ca agricul-, 
tura, ramură de bază a economiei națio
nale, să aibă o contribuție mereu sporită 
la creșterea venitului național, la satis- 
facerea 
nomiei 
trivit 
Nicolae

cerințelor de consum ale eco- 
și populației, tn prezent, po- 

orientărilor date de tovarășul 
Ceaușescu, se infăptuiește o nouă

Știința - profund angajată în soluționarea
problemelor majore ale producției, ale societății

0 'dată cu creșterea forțelor de produc- 
................legătură cu aceasta, știin- 

o puternică dezvoltare, 
esențială, hotăritoare . la 

coordonarea activității 
științifică și dezvoltare 

........ toate ramurile econo
miei, a adus și aduce tovarășa academician 
doctor inginer ELENA CEAUSESCU, 
eminent om politic ji prestigios sa
vant de largă recunoaștere internațio
nală. Programele elaborate sub directa sa 
conducere orientează întreaga activitate de 
cercetare spre soluționarea unor probleme 
majore ale economiei referitoare la moder
nizarea producției. dezvoltarea susținută 
a potențialului național de materii prime 
și resurse energetice, introducerea in cir
cuitul economic a noi surse de energie, 
îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, reducerea consumurilor ma
teriale, extinderea mecanizării și automa
tizării, asimilarea in fabricație a noi pro
duse și tehnologii cu parametri tehnico- 
economici ridicați, creșterea mai accentua
tă a productivității muncii, a eficienței in 
toate domeniile de activitate.

țiA și in stripsă 
ța a cunoscut 
O contribuție 
organizarea și 
de cercetare 
tehnologică, în

urmind ca în cincinalul 1986—1990 să fie de APROAPE DOUA ORI MAI MARI decit în perioada 1976—1980.• tn ultimii 24 de ani s-a întărit considerabil baza tehnlco-materială a științei. România dispune în prezent da 215 Institute și centre de cercetare științifică (față de 110 în 1965 și 52 în 1945) și de 100 de stațiuni de cercetare și producție agricolă (față de- 36 In 1965).• Personalul ocupat în activitatea da cercetare științifică, proiectare și concepție numără peste 280 000 de oameni, fiind de peste 70 de ori mai mare față de anul 1945.• Ca urmare a amplificării de cercetare științifică, în 1966—1988 au fost aplicate în 
PESTE 17 000 DE TEHNOLOGII SI SIS
TEME DE MECANIZARE ȘI AUTOMATI
ZARE, îndeosebi în ramurile chimie, metalurgie. construcții de mașini, electrotehnică și electronică, materiale de construcții, industria ușoară.• Au fost realizate șl introduse tn fabricație, în aceeași perioadă. APROAPE 44 000 DE TIPURI NOI ȘI MODERNIZATE 
DE MAȘINI. UTILAJE, APARATE ȘI IN-

STALATII precum și
SI BUNURI DE CONSUM. în fiecare cincinal, din această perioadă, aproape jumătate din producția ramurilor industriala a fost înnoită și modernizată.

• în strategia dezvoltării economice Intensive, in actualul cincinal, în acțiunea de modernizare și ridicare a nivelului tehnic al întregii producții, științei românești 
îi revine un rol decisiv. Creșterea sub-. stanțială a nivelului tehnic și calitativ al produselor, îmbunătățirea structurii producției și valorificarea tot mai eficientă a resurselor economice vor conduce la sporirea gradului de competitivitate a produselor românești pe piața externă.• în conformitate cu prevederile din proiectul Programului-Directivă cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1991—1995 și orientările de perspectivă pină în anii 2000—2010, activitatea de cercetare și introducere a tehnicii noi va fi orientată, în special, in direcția înfăptuirii programelor 
de organizare, modernizare și dezvoltare a 
economiei, extinderii bazei proprii de ma
terii prime și resurse energetice, descope
ririi de noi rezerve.

• în cincinalul următor se va asigura 
sporirea cu 30—35 LA SUTA a producției industriale, îndeosebi pe baza dezvoltării intensive, a organizării superioare și modernizării proceselor de fabricație.• în realizarea acestor sporuri un rol însemnat îl vor avea reducerea consumurilor materiale și energetice, adîncirea proceselor de prelucrare industrială a resurselor care vor determina creșterea gradului, de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei electrice cu 20—25 LA SUTA in anul 1995,, comparativ cu 1990.

• Va continua neabătut înfăptuirea politicii de repartizare echilibrată a forțelor de producție pe. teritoriul .' țării.' . în anul 1999 in f iecațe județ se va realiză ■ un. volum .de âctivițate economică de cel puțin 100 mii Iei pe locuitor, in 23' de județe de pășindu-se valoarea de 150 mii lei p* Io cuitor.• Față de anul 1990, producția lndjis ' trială a țării, se vă" dubla pini îp: ațiil 2000—2005 și va .dețirie. și in .iytitor toiul determinant tn așigurarea dezvoltării economi co-sociale a țării.

• România dispune .astăzi: dși ’pv, .supr»'- față amenajată pentru, irigat de- '"CIRCA 3 750 000 HECTARE, făță: de numai 230 000 hectare in 1965.. . ... - • Una dip treptele ocele mai. setniilflpa-
și organizării agriculturii, tive ale salțului pe care l-a-făcut agricul- 
condițiilor de muncă și viață tura noastră o constituie chiar ădest- an agricol.. în care' la' cereâlele păioășp ș-âu •obținut; o producție-record- ' de*, pește 

8 000 kg griu la hectar, peste 7 000 kg orz, Drecum si producții mari la orzoaieă, ovăz, 
fasole, in și mazăre.• Dacă pină anul trecut numărul unităților care obțineau producții la nivelul cerințelor noii revoluții agrare era rhai' mic de 300, in această vară toate județele 
țării au realizat producții de peste 
8 000 kg griu la hectar.

revoluție în agricultură — concept atotcu
prinzător ce vizează, deopotrivă, dezvolta
rea forțelor de ' producție pe baza- științei 
agrobiologice, a mecanizării și chimizării, 
creșterea producției și a productivității 
muncii,. întregul proces de perfecționare a 
conducerii 
schimbarea 
ale țărănimii.® .In anii construcției socialiste, pentru sporirea forței productive a agriculturii s-au investit 666 MILIARDE LEI, din care 602 MILIARDE LEI după 1965.

Succesele remarcabile obținute In creș
terea producției materiale și a eficienței 
economice în anii construcției socialiste și, 
cu deosebire, după Congresul al IX-lea 
al partidului au constituit temelia ridicării 
căhtinue a nivelului de trai, a calității 
vieții ; întregului popor. Reliefînd scopul 
fundamental, rațiunea supremă a stra
tegiei de edificare a noii orinduiri, 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat în repetate 
rinduri că întreaga politică a partidului 
nds'tru- de făurite dezvoltare a noii

orinduirl, de creștere continuă a poten
țialului economic al patriei, de extindere 
și consolidare a proprietății socialiste, de 
sporire a avuției materiale și spirituale a 
societății noastre socialiste este subordo
nată scopului fundamental al ridicării 
bunăstării poporului.

• Populația țării — principala forță de producție a societății — a depășit 23 MI
LIOANE LOCUITORI, fiind în prezent cu 7,5 milioane locuitori mai mare față de anul 1938.

• Populația activă a sporit continuu, ajungind în anul 1988 la APROAPE 
11,1 MILIOANE PERSOANE și trînd o creștere de 2,4 milioane față de 1950.• Potrivit hotărlrii Conferinței le a partidului, incepînd din a doua jumătate a anului 1988 s-a trecut la majorarea retribuției tuturor oamenilor muncii cu circa 10 la sută, acțiune care s-a încheiat la 1 iulie 1989, astfel incit toate categoriile d-e oameni ai muncii (aproape 7,9 milioane persoane) primesc majorată.® La Încheierea retribuția medie a 
LUNAR, față de 2 980 lei lunar in anul 1987 (inainte de majorare).

© Cheltuielile social-culturale finanțate de la bugetul statului au crescut continuu, urmind să ajungă in 1990 la 14 900 LEI PE 
O FAMILIE, față de 3 530 lei in 1965.• Demn de remarcat este faptul că alo
cațiile și alte ajutoare pentru copii au sporit de la 1,4 miliarde lei in anul 1957 la 2.7 miliarde lei in anul 1965 și la PESTE 
21 MILIARDE LEI in anul 1988.

• Volumul desfacerilor de mărfuri cu 
amănuntul prin comerțul socialist a fost in anul 1988 de 18 ORI MAI MARE decit in 1950 și de 3,6 ORI MAI MARE comparativ cu 1965.

Inregis- 
persoano

Națlona-

in prezent
majorare,
3 300 LEI

acțiunii de crescut la
retribuția

ți

4

• La începutul anului 1989 efectivele de animale numărau 7,2 milioane bovine, 
15,4 milioane porcine, 20 milioane ovine șl 
caprine, 138,5 milioane păsări, ceea ce reprezintă de circa două ori mai mult față de 1938 la bovine, caprine și ovine, de 5,6 ori la porcine și de 5,1 ori la păsări.• înfăptuirea în continuare a obiectivelor noii revoluții agrare, dezvoltarea; intensivă și modernizarea Întregii agriculturi vor conduce — așa cuib prevede proiectul Programului-Directivă al Congresului al XlV-lea al partidului — la creșterea cu 20—25 LA SUTA a producției globale agricole.• Vor fi realizate noi acțiuni din pro- gramul național de amenajări funciare. Suprafața irigată urmind să ajungă in 1995 la 6 MILIOANE HECTARE, iar suprafețele pe care s-au executat lucrări de 
prevenire și combatere a eroziunii solului 
și excesului de umiditate — la 3,1 MILI
OANE HECTARE.

O Factor esențial al progresului social. Invățămintul s-a dezvoltat potrivit cerințelor economiei naționale și se află ln- tr-un continuu proces de modernizare. în timp ce cu 45 de ani in urmă aproape 40 la sută din populația țării nu știa carte, in prezent există invățămintul obligatoriu de 10 ani. Populația școlară reprezintă astăzi aproape un sfert din populația țării, față de 11,4 la sută in 1938. începind din 1990 se va generaliza trrrățămintul de 12
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La export, fieeare comandă onorată exemplar!Iată prezentate sintetic citeva din realizările colectivului de la întreprinderea de Mașini-Unelte și Agregate București (I.M.U.A.B.) obținute în perioada care a trecut din acest an.— Realizăm o gamă largă de mașini-unelte, agregate, celule flexibile, ne precizează inginerul Constantin Dinică, directorul întreprinderii, înnoirea rapidă a produselor a constituit una din preocupările permanente pentru întregul colectiv. Ca să poți să te impui pe piața externă, să ciștigi noi parteneri este absolut necesar să fii cel puțin in pas cu ce este mai nou in domeniu, dacă nu chiar înainte. Comisia de export din cadrul întreprinderii are, printre alta sarcini, obligația să urmărească diversificarea. înnoirea rapidă a producției. Și aceasta nu în ideea diversificării de dragul diversificării, ci pentru a satisface mai bine solicitările primite, pentru a reduce gabaritele produselor. în condițiile sporirii productivității și fiabilității. Dar, repet, tot timpul sîntem preocupați să fim in pas cu ce este nou in domeniul fabricației mașinilor-unelte pe plan mondial.Așa se explică febrila activitate a comisiei de export, care tine lunar în secțiile de fabricație instruiri cu personalul care lucrează produse de export. Cel puțin o dată pe trimestru se reanalizează consumurile si tehnologiile, urmărindu-se îmbunătățirea lor, prin extinderea mecanizării și folosirea pe scară largă a dispozitivelor și a metodelor moderne de control. Greul, așadar, cade pe umerii proiectanților, ai tehnologilor. Și este firesc să fie așa întru- cit produsele in acest domeniu se înnoiesc intr-un timp foarte scurt.

uneori într-un Interval de numai citeva luni. Competiția acerbă cere efort de inteligență tehnică, dar mai cere și o strinsă și bine pusă la punct cooperare cu furnizorii de materiale, cu Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Mașini-Unelte, cu întreprinderile de comerț exterior.De fapt, experiența colectivului de aici, rezultatele bune obținute la export se datorează în special

agregate și lfnll automate, celule flexibile. Dintre cele mai noi produse realizate în întreprindere a- mintim strungul carusel tip SC- 43CNC. mașina de alezat și frezat AFP-205-4AC, un alt strung carusel la temă cu posibilități tehnologice de prelucrări sporite tip'SC-40/ 53, toate aceste produse fiind contractate la export și competitive cu produsele similare executate pe plan mondial.
La întreprinderea de Mașini-Unelte 

și Agregate București

măsurilor Inițiate port, de consiliul din întreprindere, lucruri esențiale : rilor de fabricație a mașinilor-unelte ; 2) creșterea fiabilității și îmbunătățirea parametrilor funcționali ai produselor ; 3) specializarea formațiilor, atelierelor și secțiilor da export pe grupe de mașini.Parcurgind secțiile de fabricație ale întreprinderii, peste tot privirea ne este atrasă de subansamble de mari dimensiuni, de dispozitive pe măsură, de tot felul de scule și a- parate de măsură și control. Peste tot domnește o atmosferă de muncă intensă. Toate produsele sînt de înaltă tehnicitate, rod al colaborării strinse dintre specialiștii din cercetare. proiectanți. tehnologi și muncitorii secțiilor de fabricație. în prezent. la I.M.U.A.B. nu se mai execută mașini-unelte clasice, ci ma- șini-unelte specializate si la temă.

de comisia de ex- oamenilor muncii care au vizat trei 1) scurtarea ciclu- în secția de montaj, specializată în producția de export, lucrează specialiști și muncitori cu o bogată experiență. Și aici noul se întîlnește la tot pasul. Ca urmare a materializării măsurilor cuprinse în programele de modernizare, standurile de montaj au fost dotate cu dispozitive și scule care permit scurtarea ciclurilor de montaj. Standurile de probe sînt prevăzute cu aparatură modernă de înaltă finețe și precizie. Fiecare mașină este testată in condiții de funcționare. După terminarea probelor, fiecare utilaj este demontat și livrat partenerilor străini. Echipele de montori care asigură montajul la parteneri sînt în multe cazuri cele care au executat utilajul în fabrică. Se înțelege că aceștia cunosc în amănunt fiecare reper și sint direct interesați să nu scape nloi o defecțiune, nici o dereglare.Muncitorii și specialiștii din In-
• •Prin creșterea productivității muncii

cantități sporite de cărbune
(Urmare din pag. I)detașează consecventa cu care se acționează pentru montarea utilajelor și instalațiilor necesare transportului cărbunelui, precum și pentru asigurarea aprovizionării corespunzătoare a locurilor de muncă. Pentru creșterea productivității muncii se aplică una dintre cele mai eficiente tehnologii de extragere a cărbunelui din abatajele frontale, cu ajutorul tavanului artificial de rezistență. Aici, peste 70 la sută din cărbune se extrage prin această tehnologie modernă. în acest mod se economisesc importante cantități de material lemnos și se obțin productivități ridicate, de pînă la 14 tone cărbune pe post, cit se realizează chiar in unele abataje mecanizate.în sectorul IV, „sectorul fanion" ■1 bunelor rezultate, se obțin ceia mai ridicate productivități, de regulă cu 1—2 tone pe post peste prevederi, realizîndu-se însemnate depășiri ale planului de producție, toate brigăzile obținind cărbune peste sarcinile stabilite. De altfel, colectivul sectorului este hotărit ca în acest an să obțină cea mai mare producție de cărbune înregistrată vreodată aici. Așa cum ni s-a precizat, in acest scop se acționează ferm pentru ca munca să fie organizată exemplar, iar procesul de producție să se desfășoare ritmic, fără întreruperi. In acest scop, schimburile se preiau din mers, toate operațiile tehnologice se efectuează sub îndrumarea șefilor de schimb și a maiștrilor. Șefii brigăzilor iși încheie practic activitatea abia după ce schimbul II și-a început în întregime lucrul. Și nu de

puține legate schimbul III.Pentru folosirea eficientă a timpului de lucru și a liniei de front, o atenție deosebită se acordă asigurării aprovizionării ritmice cu materialele necesare fiecărei formații de lucru, precum și bunei funcționări a transportoarelor pentru scoaterea operativă a cărbunelui la suprafață. Desigur, in subteran apar uneori și situații mai deosebite, generate de condițiile geotectonice, care • cer intervenții prompte, competente. în asemenea situații s-au remarcat minerii-șefi de schimb Ion Gogeanu, Ionel Ghilimei, Nicolae Yloș. Petru Negrea, minerii Teo- fil Bancea, Viorel Balea, Petru Mindruț, Nicolae Filimon, oanieni cu o mare experiență și spirit de inițiativă, care rezolvă intr-un timp cit mai scurt posibil toate problemele apărute.Cu bune rezultate se aplică către un număr tot mai mare brigăzi inițiativele muncitorești mare eficiență „Brigada înaltei productivități și calității producției" și „Judecata muncitorească", prin care stabilesc obiective clare, precise, menite să stimuleze răspunderea și inițiativa fiecărei formații de lucru, în vederea punerii în valoare a rezervelor interne pentru creșterea mai accentuată a productivității muncii, reducerea consumurilor da materiale și energie electrică, întărirea ordinii și disciplinei, omogenizarea brigăzilor, combaterea absentelor nemotivate și preocupărilor pentru producție a tinerilor în producție.

ori participă și la acțiunile de organizarea muncii în

de de de

intensificarea integrarea in nou încadrați

— Cu deosebire se cuvine să subliniez activitatea desfășurată de organizația noastră de partid, consacrată creării unui climat angajant de muncă, de răspundere in fiecare sector — ne-a spus șeful de brigadă Grigore Mindruț, a cărui formație a îndeplinit planul pe 9 luni încă la începutul lunii august. Intensa întrecere care se desfășoară intre sectoare și brigăzi generează pretutindeni, la toate locurile de muncă preocupări susținute pentru organizarea exemplară a muncii, pentru asigurarea unei ordini și discipline desăvîrșite.Minerii de la Lonea sînt ferm hotărîti să acționeze astfel incit in acest an să ocupe primul 'loc in întrecerea minerească din Valea Jiului, întîmpinînd cu rezultate’ de • prestigiu marea sărbătoare națională de la 23 August șl Congresul al XIV-lea al partidului. Pentru aceasta, in afară de faptul că pînă acum aici se înregistrează cea mai mare depășire a planului, argumentul cel mai convingător este că prin măsurile adoptate pentru accelerarea lucrărilor de pregătiri și deschideri a unor noi fronturi de lucru, extinderea folosirii mașinilor de încărcat de mare capacitate și a cărucioarelor de perforat, a monora- iurilor la transportul materialelor pe galerii sînt create condiții pentru sporirea producției în toate sectoarele. Desigur însă că întrecerea ră- .mîne deschisă pentru toate unitățile miniere din Valea Jiului.
Sabin CERBUcorespondentul „Scînteli"

treprindere cu care am discutat pe timpul documentării ne-au asigurat că înnoirea și modernizarea produselor constituie garanția sigură a creșterii ponderii produselor la export, a pătrunderii pe noi piețe de desfacere. In această privință, o importanță covirșitoare o au flexibilitatea în organizarea și derularea producției de export, inițierea de măsuri tehnice menite să asigure Scurtarea duratei pe care o parcurge viitorul produs de la prima linie trasă la planșetă și pînă în stadiul final de montaj. Pentru ca ciclurile de fabricație să fie cit mai scurte, iar comenzile să fie onorate prompt și chiar în avans, în întreprindere s-au luat O serie de măsuri tehni- co-organizatorice deosebit de utile și care urmăresc atragerea proiec- tanților și tehnologilor în activitatea de fabricație. Fiecare produs este repartizat cite unui specialist, de regulă inginer, care, practic, se ocupă de tot ciclul de fabricație de la aprovizionarea cu subansamble. acordarea asistentei tehnice pe flux și la montaj și pinâ cind produsul este livrat conform graficelor.„Ca urmare a acestor preocupări, în perioada care a trecut de la începutul anului au fost lansate în fabricație noi tipuri de mașini-unelte de înaltă complexitate, ne spune tovarășul Niculescu Mihalache, secretarul comitetului de partid din întreprindere. Am urmărit ca toate, absolut toate produsele să fie competitive cu produsele similare executate pe plan mondial. Pentru a- ceasta am inițiat cursuri de ridicare a pregătirii profesionale cu toți muncitorii care lucrează pentru export".Ferm hotărîți să-și mențină prestigiul ciștigat pe piața externă, ciștigat prin livrarea unor mașini- unelte de mare precizie, pe care in prezent le pot executa puține firme din lume, oamenii muncii de Ia întreprinderea de Mașini-Unelte și Agregate din București muncesc cu abnegație pentru onorarea tuturor comenzilor de export, pentru realizarea unor noi produse adaptate , la cerințele partenerilor externi.
Gheorghe IONIȚĂ

ACTIVITATE INTENSĂ PENTRU EFECTI. AHEA
EXEMPLARĂ A LUCRĂRILOR AGRICOLE

Legumele, livrate conform graficelor,
iar graficele să țină seama

de recolta din grădinidin grădini să fieAcum. !n sezonul legumelor, este necesar castrinse și livrate pentru aprovizionarea piețelor și fabricilor de conserve cantități mari de produse. în acest scop, între unitățile de producție și întreprinderile de valorificare au fost încheiate grafice cu prevederi precise pe zile privind cantitățile de legume care urmează a fi recoltate și transportate. Pentru a urmări cum se îndeplinesc prevederile din graficele respective. în citeva mari unități producătoare de legume, corespondenții noștri au căutat răspuns la întrebările :
— CE CANTITĂȚI DE LEGUME AU FOST LIVRATE FAȚĂ DE 

PREVEDERILE DIN PLANUL LA ZI, ÎNDEOSEBI LA TOMATE. AR
DEI, VINETE?

— CE POSIBILITĂȚI EXISTĂ CA ÎN PERIOAD,\ URMĂTOARE 
DIN GRĂDINILE RESPECTIVE SĂ FIE OBȚINUTE CANTITĂȚI MAI 
MARI DE LEGUME?

— CARE SÎNT CAUZELE CARE DETERMINA NEÎNDEPLINIREA 
PREVEDERILOR DIN GRAFICELE DE LIVRĂRI ȘI CE SE FACE ÎN 
VEDEREA IMPULSIONĂRII LOR?Iată relatările corespondențilorAsociația Economică de Stat și Cooperatistă Horticolă Dăbuleni. județul DOLJ, cultivă 1 116 hectare cu legume, fiind cea mai mare unitate producătoare de legume și fructe; din județ. Situația la zi arată că pînă la această dată, la principalele sortimente de sezon prevederile din graficele la zi nu au fost îndeplinite cu peste 50 tone tomate, 25 tone ardei și 25 tone vinete.

noștri referitoare la acesta Întrebări.

Aspect de munca de la întreprinderea Textilă SalontaFoto : Agerpres

Dezvoltarea aeronauticii - componentă esențială
a modernizării producției industrialede Congre-Etapa inaugurată sul al IX-lea, caracterizată prin perfecționarea structurală a industriei și creșterea fără precedent a nivelului eficientei economice a activității industriale, reflectă cu pregnanță transpunerea în practica economică din țara noastră a concepției profund științifice, dinamice și prospective a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu privire la necesitatea dezvoltării multilaterale a industriei șl la prioritatea ce trebuie acordată ramurilor și subramurilor industriale de virf, propagatoare de progres tehnic în întreaga economie națională, prin intermediul cărora se valorifică superior potențialul industrial acumulat, valorile materiale existente și inepuizabila capacitate de creație a poporului.La începutul deceniului opt. tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : 

„în procesul îmbunătățirii perma
nente a structurii ramurilor și sub- 
ramurilor industriale este evident că 
in viitor va trebui să dezvoltăm cu 
precădere industriile cu consumuri 
energetice reduse, eu produse de 
Înaltă valoare, ce încorporează mun
că complexă, calificare tehnică su
perioară. reducind continuu produc
ția ce înglobează un mare consuni 
de materii prime și energie și cu o 
valoare mică, precum și tehnologiile 
învechite, care determină consumuri 
ridicate de combustibil și energie".Industria aeronautică constituie, fără îndoială, un astfel de factor de valorificare superioară a bazei materiale și energetice, de stimulare a progresului tehnic, economic și social ; în același timp ea reprezintă un mijloc de apărare a cuceririlor revoluționare ale poporului, de asigurare a independentei patriei noastre socialiste. Identificîndu-se pe deplin cu năzuințele și interesele fundamentale ale națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a deschis larg căile renașterii, dezvoltării și ridicării pe trepte superioare a producției aeronautice românești, prii) inițierea, în anul 1968, a istoricei botărîri de înființare a Centrului Național al In-

dustriei Aeronautice Române, ho- tărire ce constituie, pe drept cuvînt, actul de naștere a industriei moderne de aviație a României socialiste, în urmă cu peste 20 de ani a fost, astfel, satisfăcut un deziderat care reflectă profunda cunoaștere și înțelegere a rațiunilor economice fundamentale ale unei economii complexe și de înaltă eficiență ; în același timp, prin aceasta s-a înfăptuit un îndreptățit act de reparație morală față de capacitatea creatoare de excepție a poporului român. Noi, românii, nu putem, desigur, uita că primul avion din lume care s-a ridicat de la pămint cu mijloace proprii de bord (la 18 martie 1906) a fost inventat și construit de un român — Traian Vuia, și că primul avion cu reacție care a zburat efectiv (in decembrie 1910), cu mult înainte de epoca proliferării aviației reactive, a fost gîndit și construit tot de un român — Henri Coandă. Doar aceste două evenimente să fi avut loc și ar fi fost de ajuns pentru ca numele României să fie înscris cu litere de aur în cartea de început a aeronauticii, această mare cucerire a geniului uman. Dar n-au fost numai Vuia și Coandă... Lor le-au urmat multi ......................... .de drumuri noi înA trebuit însă să istoric înălțător al IX-lea pentru ca să se poată vorbi, intr-adevăr, de o puternică și modernă industrie aeronautică în România. Accentul pus pe dezvoltarea acestei subramuri de vîrf a industriei construcțiilor de mașini, excepționalul interes de care se bucură ea din partea conducerii partidului și statului constituie un exemplu strălucit de ceea ce se poate numi strategia românească intr-unui din domeniile esențiale ale dezvoltării industriei, a e- conomiei în general, strategie care nu urmărește numai proclamarea unui deziderat, fie el și maior, ci se impune ca o opțiune fundamentală și. în același timp, practică, avînd o linie tactică. perfect conturată și ferm transpusă in viață. Astfel, un

alțl deschizători aeronautică.trăim momentul Congresului al

și urmăritamplu program, inițiat riguros pe parcursul realizării lui de tovarășul Nicolae Ceaușescu, stă la baza multiplelor și complexelor activități desfășurate pe parcursul a peste 20 de ani pentru dezvoltarea industriei aeronautice românești, activități orientate în patru direcții principale, și anume: asigurarea unei puternice, moderne și dinamice baze materiale ; conceperea și fabricarea de aeronave de toate categoriile, la nivelul cel mai avansat pe plan internațional, competitive pe piața mondială ; stimularea cercetării și creației științifice și tehnice, precum și a ingineriei tehnologice proprii, în toate domeniile științelor aeronautice ; ridicarea la nivelul necesar, atît cantitativ, cit și calitativ, a învățămîntului aeronautic de toate gradele — profesional, liceal și universitar.Principiile de bază ale edificării industriei aeronautice moderne au fost îndelung, temeinic și cu minuțioasă grijă analizate, nelăsindu-se nimic Ia voia intîmplării ; analiza s-a impus prin clarviziune științifică și profundă cunoaștere a realităților specifice și a posibilităților existente Ia un moment dat, fiind luate in considerație fiecare amănunt și fiecare implicație, spre a conferi Întregului vigoarea și trăinicia marilor înfăptuiri.înconjurată de grija și atenția deosebită ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, industria aeronautică română a renăscut și s-a dezvoltat rapid, dobîndind valențe tot mai ample și înregistrînd realizări remarcabile, începînd cu crearea unor capacități de producție și de cercetare dotate cu utilaje și laboratoare la nivelul celor mai perfecționate întreprinderi de avioane și motoare din lume, și terminînd cu producția unor aparate de zbor modeme, cu performanțe ridicate și cu un grad înalt de competitivitate pe plan internațional.Industria aeronautică română, aflată în plină dezvoltare, dispune astăzi de șapte mari unități de producție și de un puternic institut de

cercetare și inginerie tehnologică. A fost creată, în cadrul Institutului Politehnic din București, Facultatea de aeronave, care, de mulți ani, asigură industriei aeronautice cadre de ingineri cu o înaltă pregătire științifică și tehnică, al căror aport la conceperea și realizarea avioanelor românești s-a făcut simțit din plin.Experiența constructorilor români de avioane s-a îmbogățit și dezvoltat considerabil prin realizarea, in concepție proprie sau după licențe, a unor tipuri de avioane, planoare și elicoptere, cum sint : avionul de școală și antrenament IAR-99, avioanele utilitare IAR-823, IAR-827 șiAG-6, avionul de turism BN-2, avionul de școală și antrenament IAK-52, avionul de transport mediu- curier ROMBAC 1-11, elicopterele IAR-316 și IAR-330, precum și numeroase modele de planoare și mo- toplanoare de înaltă performanță. Un mare număr de aparate de zbor din cele menționate au fost livrate sau sint in curs de livrare pe diverse piețe internaționale. In cooperare cu Iugoslavia s-a realizat, aflindu-se în fabricație de serie, avionul cu reacție IAR-93, echipat cu motoare turboreactoare, care se produc la întreprinderea „Turbome- canica" din București. Sînt în fază de concepție și realizare și alte avioane moderne, cu performanțe su
perioare, în prezent, la fiecare două 
zile isi ia zborul, sub privirile pline 
de mîndrie patriotică ale construc
torilor ei. o nouă aeronavă româ
nească, simbol al geniului și vred
niciei poporului român.Aceste realizări nu reprezintă decît o treaptă care, în viziunea tovarășului Nicolae Ceaușescu, va fi urmată de încă multe altele. Se va dezvolta în continuare, în ritm Intens, fabricația avioanelor mici pentru legături rapide, a celor sanitare. agricole, de școală și antrenament : se va amplifica cercetarea științifică și se va realiza deplina ei integrare cu producția și învătămin- tul. în vederea asigurării tuturor condițiilor necesare obținerii unor produse de cea mai bună calitate ;

se va acționa pentru asimilarea tuturor echipamentelor și aparaturii de bord necesare aeronavelor fabricate în țară ; se va dezvolta in continuare fabricația motoarelor cu reacție și a altor tipuri de motoare, pentru satisfacerea integrală a cerințelor producției indigene de aeronave ; vor fi fabricate noi tipuri de avioane de mare viteză, de transport pasageri și de mărfuri, precum și elicoptere mari.Sub îndrumarea înaltă competență demician doctor Ceaușescu. prim tru al guvernului. Consiliului Național al Științei și învățămîntului. eminent savant și conducător politic. se desfășoară pe un front larg acțiuni pe linia asimilării unor tehnologii noi și neconvenționale, a producerii de materiale speciale de aviație, a fabricării, în concepție proprie, de echipamente de bord ; întreagă această activitate urmărește eliminarea importurilor și asigurarea independentei economice totale a industriei aeronautice române.în rîndurile de față sînt cuprinse numai citeva din jaloanele trasate de marele nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu ocazia numeroaselor vizite de lucru șl analize aprofundate, consacrate dezvoltării aeronauticii în România. Cu deplină satisfacție și mîndrie patriotică putem afirma azi că România socialistă ocupă locul ce 1 se cuvine în arena internațională a producătorilor de aeronave. Este și aceasta o împlinire a milenarei năzuințe a poporului român către zbor și libertate, către înălțare pe culmi tot mai înalte.Tocmai de aceea, noi, toți cei ce slujim sublimul meșteșug al zborului. aducem cu nețărmurită dragoste, venerație și profund respect prinos de recunoștință ctitorului României socialiste moderne, bărbatului legendar care a știut, ca nimeni altul, să dea viață și strălucire aripilor românești. susținînd din adîncul inimilor noastre Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 Iunie a.c. ca la Congresul al XIV-Iea tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in funcția supremă de secretar general al partidului.

Din discuțiile avute cu specialiștii unității rezultă că, exceptînd cultura cartofului, unde se va depăși producția contractată, la toate sortimentele de legume se prelimina, cel puțin la această dată, că nu se vor asigura recoltele planificate. Da ce o asemenea stare de lucruri ? Tovarășul Iulian Roșea, contabilul-șef al unității, ne-a spus, printre altele : „Cu toate că producțiile de legume, cele recoltate pînă în prezent, nu se ridică la nivelul planului, a- vem garanția că prin obținerea unor recolte mari de struguri și fructe unitatea noastră va realiza beneficii". Desigur, faptul că se întrevăd producții mult sporite de struguri și fructe este îmbucurător și folositor ; dăunător și păgubitor este insă și faptul că se poate crede că pot fi acoperite restantele la producțig de legume cu plusuri producția de struguri și fruc- Este de domeniul eviden- că nu potl umple galantare- magazinelor de profil numai cu struguri și fructe în locul tomatelor. vinetelor. ardeiului sau al ver- zei. Care este explicația unor producții mici de legume la Dăbuleni ? Cu mici excepții, cele 14 ferme de legume arată bine.' Tomatele timpurii sînt palisate aproape in totalitate. în schimb, la fermele 24 și 29, din lipsă de organizare și de interes. unele culturi sint imburuiena- te. iar lucrările s-au făcut mai tîr- ziu. Referitor la această situație, tovarășul Constantin Cosman. directorul comercial al asociației, ne spune : „Deși culturile noastre de legume se află pe soluri preponderent nisipoase, nu am primit suficiente îngrășăminte chimice. De a- semenea. multe din fermele noastre se află la capătul canalului de irigații și nu se poate spune că am irigat în mod corespunzător culturile. Bineînțeles, o parte din vină o poartă și udătoni. Și în perioada următoare vom îmbunătăți a- ceastă situație și vom intensifica ritmul livrărilor". (Nicolae Băbălău).

Pînă In prezent. Asociația Economică de Stat și Cooperatistă .,1 Mai" BRĂILA a livrat în plus' fată de plan importante cantități da mazăre păstăi, varză, verdețuri, ceapă uscată. La sortimentele de sezon se înregistrează restante mari la livrări. Astfel, față de 2 717 tona tomate s-au livrat numai 1 762 tone. In schimb, s-au depășit cantitățile prevăzute a se livra cu 28 tone ar» , dei și 47 tone vinete. Conducerea ;a- sociatiei, respectiv directorul acesteia, inginerul Ștefan Budur. „justifica" minusurile fată de programs ..Nerealizările la livrările acestor produse se datorează temperaturilor scăzute din luna iunie, care au determinat stagnarea creșterii și maturizării fructelor la tomate", nem o altă bilităti sînt tinuare ? Și livra 19 500 vinete. 3 100 varză. 700
______ __ . Pu- intrebare : ce disponi- pentru livrare în notăm că se vor tone tomata. 520 tona tone ardei. 4 000 tone ceapă. 6 000 tona cartofi etc. Bineînțeles, este prematur să vorbim încă despre realizarea acestor „disponibilități", care, na încape îndoială, vor trebui să ia drumul către beneficiar în totalitate. reținînd de la directorul aso- ■; ciatiei și angajamentul că ,.n« J vom realiza și vom depăși planul I", 1 culturile arătînd. după cum am sesizat. viguroase. Să mai comentăm?! Așteptăm ca angajamentul directorului să devină realitate.

Priceputul.

con- 
mai

tone

(CandianeAsociația economică SATU MARE are la ora numite restante tn onorarea contractelor cu diverși beneficiari, la culturile termoflle — tomate, ardei șl vinete. Pînă la ora actuală, din sarcina la zi de 2 410 tone tomate s-au livrat circa 415 tone, iar la ardei — 36 tone, din 325 tone planificate. A- ceasta fiind situația, ce se întreprinde în prezent pentru ca lntirzierile în livrări să fie recuperate, iar contractele încheiate să fie onorate în întregime ? Directorul asociației, inginer Maria Timoc. ne-a spus : „în zilele ce urmează, dacă vremea se va încălzi, vom relua din plin coltarea și livrarea tomatelor și deilor, iar apoi vom începe și vinete. Tomatele sint culese pirgă și timp de una-două zilesolarizează în lăzi, permijind o oarecare grăbire a coacerii. Ele sint dirijate la ferma noastră din Pău- lești cu scopul de a fi sortate, iar de aici, sînt expediata diverșilor beneficiari".în grădinile asociației există cantități apreciabile de tomate, ardei și vinete, dar. din cauza timpului care s-a menținut rece, vegetația lor este intîrziată. La trustul horticol al județului am fost informați că specialiștii din fermele legumicole con? trolează zilnic suprafețele cultivate cu tomate în vederea identificării operative a parcelelor aflate într-un stadiu mai avansat de coacere, pentru a se trece cu prioritate la recoltat. (Octav Grumeza).

legumicoli actuală, a-
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TELEORMAN

șl coordonarea de a tovarășei aca- inginer Elena viceprim-minis- președintele al eminent politic.

Dr. înq.
Constantin TEODORESCU director general al Centrului Național al IndustrieiAeronautice Române

La culesul florii-soarelui, 
ritm intensIn județul Teleorman se află în actualitate. în această perioadă, recoltarea florii-soarelui. Pinâ sîmbătă seara, producția a fost pusă la adăpost de pe aproape 17 000 hectare din suprafața totală cultivată de 45 670 hectare. Mai avansate sint unitățile agricole din consiliile agroindustriale Buzescu, Orbească, Blejești, Salcia si Dobrotești. Deoarece stadiul de vegetație și. implicit, gradul de coacere a lanurilor sînt diferite, pretutindeni se urmărește permanent evoluția plantelor, controlindu- se umiditatea semințelor, spre a se declanșa culesul la momentul optim pe toate suprafețele cultivate.La Cooperativa Agricolă de Producție din Moșteni—Furculești, unitate bine cunoscută pentru recoltele mari obținute de-a lungul anilor și la floarea-soarelui, recoltarea se desfășoară din plin. „Am început acțiunea — ne spune președintele unității. Constantin Cătrună — cînd semințele aveau o umiditate cu puțin mai mare decît cea stabilită. Producția, circa 16 tone, a fost sola- rizată pe o platformă la baza de recepție și într-o singură zi umiditatea a scăzut pînă la 12 la sută, creîndu-se astfel condiții pentru o depozitare corespunzătoare. în felul acesta, căutăm să evităm ajungerea la supracoacere, cînd, inevitabil, apare pericolul scuturării semințelor".Este de remarcat că, prin buna organizare a muncii, prin realizarea normelor de lucru stabilite pentru fiecare combină, recolta a fost strîn- să într-un timp scurt de pe mai mult de 125 hectare din suprafața de 200 hectare. După cum aveam să constatăm, o atenție deosebită se

acordă aici reglării corespunzătoare a mijloacelor mecanice. Atunci cînd s-a constatat că la combinele conduse de mecanizatorii Ion Cazacu și Paul Manea puteau apărea pierderi din cauza unor dereglări, s-a intervenit operativ pentru adaptarea e- chipamentelor de tăiere a tulpinilor la o înălțime mai mică, spre a nu se risipi semințele. Pe o suprafață de peste 30 hectare, culesul florii- soarelui se efectuează manual, asi- gurîndu-se, în acest mod, și importante cantități de furaje, care completează stocul de nutrețuri pentru perioada de stabulație a animalelor din sectorul zootehnic.Și la Cooperativa Agricolă din comuna Furculești este evidentă preocuparea pentru realizarea unor lucrări de cea mai bună calitate. După fiecare din cele șapte combine cu care se lucrează aici la recoltarea florii-soarelui, formații de cooperatori string capitulele căzute, care, apoi, sînt batozate staționar. Producția este preluată direct din bun- cărele combinelor și transportată operativ la baza de recepție. Autocamioanele și tractoarele cu remorci bine etanșeizate fac zilnic 4—5 cursa din cîmp la locurile de depozitare a recoltei.în zilele acestea, recoltarea florii- soarelui se desfășoară din plin in toate unitățile agricole din județ. Pretutindeni se Impun buna organizare a muncii în cîmp, folosirea la capacitate a mijloacelor mecanice și ampla mobilizare a forțelor umane de la sate pentru ca această importantă acțiune să se încheie la termenul stabilit.
Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteli*

I
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

• • Oamenii muncii de pe ogoare

raportează obținerea unor succese de seamă raportează încheierea recoltării

Mulțumesc in mod sincer pentru felicitările și urările de succes pe care le-ați adresat mie și poporului bolivian, cu prilejul alegerii mele în funcția de președinte al Republicii Bolivia, în conformitate cu cele stabilite da constituția noastră.Apreciez in cel mai înalt grad urările dumneavoastră de consolidare a sistemului nostru politico-democratic și exprim dorința ca legăturile de prietenie dintre țările noastre să se întărească și mai mult. în același timp, vă reînnoiesc sentimentele considerațiunii mele celei mai înalte.
JAIME PAZ ZAMORA

Președintele Republicii Bolivia

în îndeplinirea și depășirea planului florii-soarelui, ovăzului și cinepii
TELEGRAMĂ

In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, noi colective realizarea sarcinilor de actualul cincinal. muncitorești raportează succese importante în plan pe perioada parcursă din acest an ți din

Sibiu alComitetul județean _____
P.C.R. raportează că oamenii mun
cii din industria județului au în
deplinit, la 19 august, prevederile 
planului la producția marfă indus
trială pe opt luni, urmînd ca pină 
la sfirșitul lui august să obțină o 
producție suplimentară in valoare 
de peste 1,9 miliarde lei, materializată in însemnate cantități de produse fizice necesare economiei naționale. întregul spor de producție a fost obținut prin creșterea productivității muncii, indicator la care s-a înregistrat o depășire de aproape 14 000 lei pe fiecare om al muncii. A fost diversificată si sporită oferta la export. în prezent toate comenzile cu termen scadent fiind onorate. Ponderea produselor noi și modernizate în totalul producției marfă este de 74 la sută, superioară indicelui planificat. S-au înregistrat rezultate bune in domeniul eficientei economice, concretizate intr-un important volum de economii de metal, combustibil și energie electrică.Puternic însuflețiți de minunatele orizonturi și obiective, magistral înfățișate în proiectul Progra- mulul-Directivă și în Tezele pentru Congresul al XIV-lea, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Sibiu- — se spune în telegrama organizației județene de partid — vă asigură, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor face totul pentru a se situa, prin întreaga lor activitate, prin dăruire și abnegație revoluționară, în primele rinduri ale înfăptuirii politicii partidului, transformind in fapte și realizări pilduitoare obiectivele chemării la întrecere pe care a lansat-o organizația noastră, tîmpinind ceșe cea revoluției națională, rialistă și gloriosului nostru partid comunist, spre binele și natului nostru tarea pe noi și i...............tre listă

laje pentru lucrări miniere și pentru metalurgie, gaze asociate utilizabile, produse ale industriilor chimică, ușoară și alimentară.Folosim acest prilej — se subliniază în telegramă — pentru a va exprima dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu omagiul nostru fierbinte pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele și prosperitatea întregii națiuni și vă asigurăm că toți comuniștii, oamenii muncii din județul nostru, puternic însuflețiți de Înălțătoarele perspective ale noului destin al patriei, magistral prefigurate in documentele pentru marele forum comunist din noiembrie, nu vor precupeți nici un efort pentru a fi la înălțimea sarcinilor mobilizatoare ce ne revin pe pe întregul cincinal.

întreprinderea de Confecții Cra
iova a îndeplinit, la 18 august, planul pe trei ani și opt luni la producția marfă și confecții textile, urmînd ca pină la sfirșitul lunii să obțină o producție marfă suplimentară de 40 milioane lei.

Colectlvul întreprinderii de Uti
laj Minier Petroșani a realizat sarcinile de plan pe trei ani și opt luni. La sfirșitul lunii se va înregistra un spor de producție de 35 milioane lei.

întreprinderea Mecanică de Ma
terial Rulant „16 Februarie" Cluj- 
Napoca a îndeplinit planul la producția marfă pe trei ani șl opt luni din actualul cincinal la 16 august, ceea ce permite să se obțină suplimentar, pînă la sfirșitul lunii, o producție marfă de peste 15 milioane lei.

acest an și
orașul Ro- 
Teleorman,

Oamenii muncii din 
șiori de Vede, județul 
au Îndeplinit, cu 16 zile mal de
vreme, sarcinile de plan la export 
pe- trei ani și opt luni din acest cincinal și cu 14 zile prevederile la investiții. Pînă la sfirșitul lunii august se vor realiza la acești indicatori depășiri de 10 milioane și, respectiv. 6,8 milioane lei.

Industria orașului Pincota. jude
țul Arad, a realizat sarcinile de 
pian pe trei ani și opt luni la 16 august. La sfirșitul lunii producția suplimentară se va cifra la peste 37,4 lei. august obținută milioane

Arad, a

și realizarea unor producții mari Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit din partea primului-ministru al Re- publicii Singapore. Lee Kuan Yew, o telegramă de răspuns Ia felicitarea adresată cu ocazia Zilei naționale a Republicii Singapore.
la hectar

pentru deivol- economiei nade asemenea, a pus la dis-

tv

în- cu noi și strălucite suc- de-a 45-a aniversare a de eliberare socială și antifascistă și antiimpe- Congresul al XIV-lea al
Orașul Lipova. județul 

îndeplinit, Ia 15 august, planul Ia 
producția de export si in profil 
teritorial pe opt luni din acest an. Prin avansul de timp cîștigat se creează posibilitatea realizării unei producții suplimentare de 55 milioane iei.

civilizație patrii - i România.
prosperitatea minu- popor, pentru inăl- culmi de progres a scumpei■ Republica noas- Socia-

Oamenii muncii din Comănesti. 
județul Bacău, au îndeplinit. Ia 
17 august, planul pe opt luni din acest an, ceea ce permite obținerea unei producții suplimentare de peste 52 milioane lei.

Jude-telegrama Comitetului
Maramureș al P.C.R. se ra-

în 
țean ___________ „
portează îndeplinirea, la 19 august, 
a sarcinilor de plan la producția 
marfă industrială pe trei ani și opt 
luni. Acest succes va permite rea
lizarea suplimentară, pe patru ani 
din actualul cincinal, a unei pro
ducții marfă de 7G0 milioane lei. Vor- fi livrate peste prevederi însemnate cantități de plumb, cupru, precum și alte metale neferoase in concentrate, mașini-unelte și u- tilaje tehnologice, cherestea, furnire estetice, tricotaje și confecții, ceramică, alte produse.Mulțumindu-vă din adîncul inimilor pentru grija statornică pe care o purtați dezvoltării, asemenea tuturor zonelor țării, a județului Maramureș, — se arată in telegramă — organele și organizațiile de partid din unitățile economice, colectivele de oameni ai muncii se angajează solemn, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acționeze cu abnegație și dăruire patriotică pentru a obține rezultate cit mai bune in îndeplinirea planului profil teritorial pe acest an industrie, agricultură, investiții la export.

întreprinderea Salina Ocna-Dej a raportat îndeplinirea planului pe trei ani și zece luni la producția marfă la 15 august, valoarea producției suplimentare fiind de 14 milioane lei.
Colectivul întreprinderii de Rul

menți Suceava a început probele tehnologice la o nouă capacitate de producție. Acest moment reprezintă îndeplinirea planului pe patru ani la investiții.
întreprinderea de Rulmenți Bir- lad a realizat planul la export pe trei ani și opt luni, realizind. în cinstea zilei de 23 August, o producție suplimentară destinată. partenerilor externi în valoare de peste 100 milioane lei.

Antre- 
Bucu- august, indus- din ac-in în Si

în telegrama Comitetului Jude
țean Giurgiu al P.C.R. se rapor
tează că oamenii muncii din acest 
județ au îndeplinit, la 19 august, 
planul pe opt luni din acest an Ia 
producția marfă industrială. Aceas
ta permite ca, pină la sfirșitul 
lunii, să se obțină o producție 
suplimentară in valoare de 280 
milioane lei, concretizată in uti-

Colectivele întreprinderii 
priză Drumuri și Poduri rești au îndeplinit, la 10 plănui la producția marfă trială pe trei ani și opt lunitualul cincinal, creînd condiții pentru a obține un spor de producție de 81 milioane lei pină la sfirșitul acestei luni. De asemenea, pe opt luni din acest an s-a realizat, peste plan, o producție marfă industrială de 59 milioane lei.Planul la construcții-montaj pe trei ani și opt luni din acest cincinal a fost îndeplinit, la 16 august, și de oamenii muncii de la 
Antrepriza de Montaj Utilaj Chi
mic Ploiești. Pină la sfîrșitu'l lunii august se va obține suplimentar o producție de peste 43 milioane lei.

(Urmare din pag. I)tea celor care se vedeau atacați in proastele lor o- biceiuri. Dar timpul și. mai ales, fermitatea respectării principiilor de organizare a muncii în comun le-au rezolvat pe toate. In anii următori, producțiile au crescut mereu, ba chiar s-a realizat și un record pe țară la recolta de orez (peste 5 000 kg la hectar), datoriile s-au stins, iar cooperativa este și astăzi printre cele mai prospere din județ. Și s-a dovedit că e bun sistemul organizării cooperatiste, ba chiar foarte bun de vreme ce aceste aride pămînturl dobrogene au ajuns să rodească cu mult mal mult decit o făcuseră vreodată.Există și alte cooperative cu Istorii asemănătoare. La Șăulia de Cimpie din județul Mureș, de exemplu, am cunoscut povestea redresării cooperativei prin aceeași întoarcere a muncii în comun la principiile inițial concepute. în statutul cooperativelor agricole de producție stă scris că, in consiliul de conducere, in funcția de președinte și in toate importantele funcții trebuie aleși cei mai destoinici cooperatori, oameni cu prestigiul cinstei, al hărniciei, al interesului și respectului față de obște. Dar, din pricini greu de analizat aici, se cam alunecase de Ia acest principiu. Consecința a fost că și cooperativa, de la o situație mai bună în anii de început, a alunecat spre tot mai slabe rezultate. Pină cînd. in-

tr-un moment de matură chibzuință, oamenii au decis că așa nu se mai poate și au ales un alt consiliu de conducere, iar ca președinte l-au împuternicit pe cel mai bun dintre brigadieri, pe Gheorghe Duma. El a zis așa : „Ce-i lipsește pămintulul nostru ca să producă pe cit ar putea 7 Ploaie ? Nu. că in zona noastră avem un regim bun al precipitațiilor. Atunci ce 7 îi lipsesc lu-

Oamenii muncii de la întreprin
derea Minieră Sărmășag, județul 
Sălaj, au raportat, la 17 august, îndeplinirea sarcinilor de plan pe opt luni ale acestui an, pînă la sfirșitul lunii urmînd să realizeze un plus de 16 milioane lei, A fost îndeplinit și planul la producția fizică pe trei ani și opt luni, ceea ce permite extragerea peste prevederi a 100 000 tone cărbune.Oamenii muncii de la Combina
tul Metalurgic Tulcea au realizat sarcinile de plan pe luna august la producția marfă industrială, preliminind, pînă la sfirșitul lunii curente, o producție suplimentară de 125 milioane lei.Colectivele muncitorești de la 
întreprinderea Antrepriză de Con
strucții, Montaje și Reparații Si
derurgice Galați au îndeplinit sarcinile de plan la activitatea de construcții-montaj și producția Industrială pe opt luni din acest an. Producția suplimentară Ia sfirșitul lunii la activitatea de construcții- montaj va fi de 72 milioane lei, iar la producția industrială de 22 milioane lei.

întreprindere» de Confecții Ora
dea a realizat planul pe opt luni din acest an încă de la 12 august, ceea ce permite să se obțină o producție suplimentară de circa 57 milioane lei la .sfirșitul lunii august.

Uzina pentru Repararea și Con
strucția Utilajelor de Mecanizare 
în Transporturi Iași a raportat îndeplinirea planului la export pe opt luni din acest an, creîndu-se posibilitatea livrării, peste prevederi. către partenerii externi a unei producții în valoare de aproape 33 milioane lei.Oamenii muticii de la întreprin
derea Electrocentraie Hațeg, jude
țul Hunedoara, au îndeplinit și depășit planul de pe opt luni din lioane kWh. energie electrică acest an cu 60 mi-

Minieră Voivozi, realizat planul la pe opt luni dinîntreprinderea 
județul Bihor, a producția marfă -----acest an la 16 august. La sfirșitul lunii august se prelimină o producție suplimentară în valoare de peste 23,3 milioane lei.

Barza- a lnde- pe optîntreprinderea Minieră 
Brad, județul Hunedoara, plinit planul de producție luni din acest an și a obținut . o producție marfă suplimentară de 17 milioane lei si o producție netă de peste 21 milioane lei. in condițiile riale lei.în telegrame se exprimă jamentul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din aceste unități de a acționa, in continuare, cu abnegație și responsabilitate tru înfăptuirea în cele mai condiții a sarcinilor de plan, adu- cindu-și astfel o tot mai contribuție la dezvoltarea multilaterală a patriei noastre socialiste.

reducerii cheltuielilor mate- cu mai mult de 14 milioaneansa-
pen- bunemare

ța ! . „Și e abia începutul ! a mai zis președintele. De aici încolo nu mai arăm decit pe curba de nivel și cit mal adine o Iar semănatul, toate celelalte o cem cum spune gricoiă, că de aceea l-am convins să vină la noi pe cel mai bun agronom din zona noastră. N-o să îngăduim nici o abatere de la disciplina muncii". S-au respectat strașnic toate a-

să putem, prășitul. să le fa- știința a-

In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comitete județene de partid raportează terminarea recoltării unor culturi și obținerea de producții mari, superioare sarcinilor de plan. Rezultatele obținute fac dovada marilor investiții făcute tarea continuă a agriculturii noastre, ramură de bază a ționale. Recoltele mari ce s-au realizat se datorează, aportului valoros al cercetării științifice românești, carepoziția lucrătorilor ogoarelor soiuri șl hibrizi de mare productivitate. In măsură hotărîtoare producțiile bune obținute în acest an, atit la cereale păioase, cit și la celelalte culturi, au la bază munca plină do dăruire - in condițiile marii proprietăți socialiste - a țăranilor cooperatori, mecanizatorilor, specialiștilor.Comitetul Județean Harghita al P.C.R. raportează termincrea recoltării ovăzului și realizarea unei producții medii de 5 125 kg la hectar; Comitetul Județean Teleorman al P.C.R. raportează terminarea recoltării culturilor de cînepă și realizarea unei producții medii de 10 106 kg tulpini la hectar.în aceste zile - se arată tn telegrame - munca oamenilor din agricultură este concentrată asupra celorlalte lucrări de tezon, intre care stringerea legumelor și fructelor, a furajelor, Încheierea pregătirilor pentru apropiata declanșare a campaniei agricole de toamnă.In telegrame se dă glas angajamentului de a acționa, in continuare, pentru obținerea, la toate culturile, de producții cit mai bune, corespunzător cerințelor noii revoluții agrare, cinstind astfel cu fapte de muncă exemplare marile evenimente din viața partidului și a țării - cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială tifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea munist Român.

11,30 Lumea copiilor • Telefilmoteca de 
ghiozdan. „Fiul munților". Pro
ducție a Casei de Filme Unu. Epi
sodul 3

12,25 Sub tricolor, la datorie !
13,40 Viața satului • Sub conducerea 

partidului. a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. mărețe Înfăp
tuiri tn anii socialismului. Docu
mentar

13,00 Telex
13,03 Album duminical
13,60 închiderea programului
19,00 Telejurnal * tn întimpinarea marii 

noastre sărbători naționale
19,20 Ctntarea României • 23 August

1944—23 August 1989. Ani de liber
tate, ani de Istorice înfăptuiri. Do
cumentar • Omagiul țării condu
cătorului iubit. Emisiune realizată 
in colaborare cu Consiliul Culturii 
șl Educației Socialiste

20,20 Film artistic. Noi. cei din linia 
întîi. Producție a Casei de Filme 
Cinci. Cu ; George Alexandru, 
Anda Onesa, Valentin Urtteseu, 
Ion Besolu, Ștefan Iordache, Ser
giu Nicolaescu, Mircea Albulescu, 
Silviu Stănculescu. Colea Răutu, 
Emil Hossu, Vladimir Găitan, Ma
rian Culineac. Scenariul ; Tltus 
Popovici. Regia ; Sergiu Nicolaes
cu. Ultima parte

21.30 Laudă patriei și oamenilor săi. 
Pagini coregrafice pe muzică de 
compozitori români

31.30 Telejurnal

IALOMIȚA : Crește producția de țiței

Județul

și națională, anal Partidului Co-
LA OVĂZ

Harghita 5 125 kg la hectar

LA CÎNEPĂ

în spiritul orientărilor și sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, petroliștii din cadrul brigăzii Grindu, asemenea tuturor colectivelor muncitorești din județul Ialomița, acționează cu fermitate și înaltă răspundere pentru realizarea planului pe 8 luni pînă la 23 August și pe întregul an pină la Congresul al XIV-lea. Munca riguros organizată a petroliștilor de aici, ordinea. disciplina, măsurile geologo- tehnologice aplicate pentru reactivarea sondelor cu randament scăzut au făcut ca in ultimele trei luni planul să fie depășit cu 550 tone țiței, recuperindu-se astfel integral restantele înregistrate in perioada de iarnă și asigurindu-se toate condițiile pentru ca pînă la 23 August planul pe 8 luni să fie îndeplinit Ia toți indicatorii, iar pină la marele forum al comuniștilor — pe întregul an.După cum ne-a precizat inginerul Nicolae Tifigiu, șeful brigăzii Grindu, prin reactivarea unor

sonde și punerea în funcțiune a sondei 582, toate in zona Colelia, în această perioadă se realizează peste plan 8—9 tone de țiței în 24 de ore. Nivelul producției va crește in următoarele încheierea aplicării geologo-tehnologice la din zonele Colelia și ___________în prezent se află în stadiu avansat de forare sondele 177, 184 și 185 Brăgăreasa și 201 Lipănescu, sonde care vor intra in exploatare cu o lună înainte de termenele stabilite, ășa cum s-au angajat petroliștii din cadrul brigăzii complexe Grindu.Pentru modul in care au acționat și iși fac datoria se remarcă formațiile de petroliști conduse de maiștrii Stelian Rizea, Ion Mihai, Grigore Crețu. de inginerii Eugen Ilie. Iacob Mihai și Ionel Furtună, care. împreună cu întregul colectiv al brigăzii, sint hotărîti să cinstească marile evenimente politice din acest an cu rezultate cit mai bune in producție. (Mihai Vișoiu).

zile prin măsurilor alte sonde Brăgăreasa.

Județul 
la hectar

Teleorman - 10106 tulpini ACTUALITATEA SPORTIVĂ

UNITĂȚI CU PRODUCT» MARI LA HECTAR
LA FLOAREA

SOARELUI
IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

e

e

e

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Chirnogi — 5 720 kg Ia 
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Frăsinet — 5 672 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL PRAHOVA 
întreprinderea Agricolă de 
Stat Drăgănești — 3 450 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU 
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Putineiu — 5 300 kg Ia 
hectar

în telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din 
aceste unități raportează încheierea 
recoltatului culturilor de floarea- 
soarelui, obținind producții mari Ia 
hectar, superioare prevederilor de 
plan.

In telegrame se evidențiază că in 
aceste zile lucrătorii ogoarelor de
pun susținute eforturi pentru efec
tuarea arăturilor, recoltarea legu
melor și fructelor, pentru Încheie
rea pregătirilor legate de apropia
ta campanie agricolă de toamnă.

Toți oamenii muncii de pe ogoare 
— se arată in încheierea telegra
melor — muncesc cu dăruire, in
tr-un inalt spirit de disciplină, pen
tru a obține producții mari la toa
te culturile, hotăriți să-și sporească 
in acest fel contribuția la dezvol
tarea generală a țării, la creșterea 
nivelului de trai al întregului po
por.

HANDBAL. Campionatul balcanic de handbal, pentru juniori s-a încheiat la Sofia cu victoria echipei Iugoslaviei, urmată de selecționatele României. Bulgariei și Greciei. Rezultate din ultima zi : România — Grecia 24—20. Iugoslavia — Bulgaria 35—20. G.olgeterul turneului a fost jucătorul român Robert Lieu, care a marcat 27 puncte.
NATAȚIE. în turneul de polo pe apă din cadrul Campionatelor europene de natație de la Bonn, echipa României a întrecut cu scorul de9— 7 selecționata Olandei. Alte rezultate : R.F. Germania — Grecia10— 6 ; Bulgaria -- Franța 8—5 ; Cehoslovacia — Ungaria 9—8. în concursul de înot, proba de 400 m liber a revenit sportivului polonez Artur Wojdat în 3’49”68/100.
CICLISM. Proba de semifond cu antrenament mecanic, rezervată a- matorilor, din cadrul Campionatelor mondiale de ciclism pe pistă de la Lyon, a revenit austriacului Roland Konigshofer (50 km în 42 min.).
ȘAH. La Campionatele mondiale

de șah pentru copii și juniori, desfășurate la Aguadila (Porto Rico), jucătoarele românce au obținut două medalii de argint prin Adrian na Anca (categoria 10 ani) și Luminița Radu (18 ani) și o medalie de bronz prin Corina Peptan (12 ani). La campionate au participat peste 280 juniori din 54 de țări • După patru runde și disputarea partidelor Întrerupte, în turneul de șah pentru „Cupa mondială", ce se desfășoară in localitatea suedeză Skelleftea, in fruntea clasamentului se află marii maeștri sovietici Kasparov și Sa- lov cu cite 3 puncte, urmați de El- vest (U.R.S.S.) 2,5 puncte etc. în partidele întrerupte, Hubner a remizat cu Salov și apoi cu Kasparov.
ATLETISM. în cadrul concursului internațional disputat in Berlinul occidental, atletul mexican Arturo Barrios a stabilit un nou record mondial in proba de 19 000 m : 27’08”23/100. Vechiul record era de 27T3”81/100 și aparținea, din anul 1984, portughezului Fernando Ma- mede.

cinema

azi a comunei, tri modul de viață al oamenilor...Am cunoscut apoi cazul cooperativei din Cezieni (Olt). C.A.P. Cezieni, deținătoare astăzi a unei considerabile averi obștești,, a unor performante in producția de cereale, de struguri, ca și din zootehnie, dar și a unor excelenta rezultate in valorificarea, prin prelucrări industriale proprii, a tuturor produselor secundare rezultate din

crărl făcute gospodărește și îl lipsește fertilitatea care a Scăzut in atîția ani în care solului i s-a luat și nu 1 s-a mal dat nimic. Ba, mai mult, l-am tot arat din deal in vale, că era mai ușor...". A vorbit și a tot vorbit pe tema asta pînă i-a convins pe oameni că trebuie să pornească o campanie de fertilizare. Au scotocit toate „depozitele" de gunoi de grajd ; mai intîl pe cele din cooperativă (adunate in ani), apoi pe cele din gospodăriile proprii, ba au mai adus gunoi de grajd ți de la zeci de kilometri depărtare. A fost o lamă în căre, pe dealurile lor (sint numai dealuri aici, deși e... găulla de Cimpie), s-a desfășurat un teribil du-te-vino de care, căruțe, camioane și remorci. Pe fiecare hectar cîte 100—120 de tone de ingrășămlnt natural. Pe toată suprafa-

ceste lucruri. în vara și tn •toamna aceluiași an, carele, căruțele, camioanele și remorcile au avut din nou de cutreierat în iureș peste ogoare, . de data aceasta ducindu-se goale și venind încărcate. Pentru că au avut de adus din cimp cea mai bogată recoltă din cîte se văzuseră vreodată prin acele locuri.Ce a fost, de fapt 7 A fost o clară demonstrare a marilor avantaje pe care le oferă munca în comun atunci cînd este făcută cu stăruință, cind este organizată cu înțelepciune, cînd i se respectă cu strășnicie principiile. în anii următori. cooperativa din Șău- lia de Cimpie a obținut recorduri de producție (ani. în șir recordul pe țară la sfecla de zahăr), diplome și titluri, o celebritate meritată și, bineînțeles, o mereu sporită prosperitate resimțită in înfățișarea de

activitatea agricolă, a pornit vertiginos spre dezvoltare după ce. mai întîi. un șir de ani. se numărase printre cele mai slabe din județ. Răscrucea a fost, și aici, același, moment al întoarcerii la principii, la necesara folosire a avantajelor pe care Ie oferă unirea forțelor obștii intr-o organizare ce permite un mult mai larg acces la tehnologiile agricole modeme. Decit in mica, In mărginită gospodărie individuală. La Cezieni. cu deosebire, s-a vădit forța ce poate rezulta nu numai din unirea mijloacelor fizice de producție, ci și a competențelor. Pe care numai o unitate agricolă puternică le poate dezvolta și promova oferind cooperatorilor, tineri și vtrstnici, cimp larg de afirmare in profesiile agriculturii, dar și în altele. Veți găsi aici cel mai mare număr de profesii

care n-au fost, prin tradiție, ale satului. Cooperativa, dezvoltindu-și un apreciabil sector industrial, a oferit locuri de- muncă, a școlarizat tineri în cele mal diverse meserii, potrivit aptitudinilor. La Cezieni aproape că nu există navetiști, deși satul se află la doar șapte km de Caracal (unde industria voltat puternic în ultimii ani).pleacă din sat (există aici cea mai numeroasă organizație U.T.C. din cîte am văzut în cooperativele a- gricole de producție). Totul fără nici o abatere de la statut. Sau, mai exact, tocmai pentru că acest statut a fost înțeles și aplicat corect. Fapt de la care începe ascensiunea. Așa s-a întîmplat și la Topolovățu! Mare (Timiș), și la Salonta și Călacea (Bihor), și la Luncavița (Tulcea), și la Gurbănești și Valea Ârgo- vei (Călărași), și la Smirna și Grindu (Ialomița), și la „Ogorul" din Pecica (Arad), si in foarte multe alte cooperative dintre cele care astăzi, prin producții intensive și, de aici, prin dezvoltare, fac cu prisosință nomice măsură culturaSi cooperative slabe sau eeamnâ că produs încă acea revelație a avantajelor aplicării corecte a principiilor muncii in comun. Că momentul •răscrucii este încă așteptat. Și s-at> cere a fi grăbit.
Mihal CARANFIL

vremea

s-a dez-Iar tinerii nu mai

dovada forței eco- pe care este în să o genereze agri- cooperatistă.dacă mai există și cu rezultate mediocre, în- acolo nu s-a

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 20 august, ora 20 — 23 august, ora 
20. tn țară : Vremea va fi călduroasă, 
iar cerul variabil, mai mult senin în 
sudul și sud-estul țării. Ploi sub formă 
de averse și descărcări electrice se vor 
semnala pe alocuri în zonele deluroase 
și de munte și cu totul izolate în restul 
teritoriului. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 14 șl 24 grade, mal «că
zute In depresiunile intramontane. Iar 
cele maxime între 28 și 36 grade. In 
București : Vreme călduroasă, cu cerul 
mai mult senin. Temperaturile minime 
vor oscila în jurul valorii de 20 grade, 
iar cele maxime între 34 și 36 grade.

• Porțile albastre ale orașului : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 13; 17,15; 
19,30
• Cale liberă ; FERENTARI (80 49 85)
— 15; 17; 19
• Flori de gheață : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 13; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Evadarea — 11; 13; 13; 17; 19,
Uimitoarele aventuri ale mușchetari
lor — 9 : PACEA (71 30 85)
• O zi ca leii : STUDIO (59 33 15) — 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30
• Serata : FLOREASCA (33 29 71) —9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Martori dispăruți : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Marta și marea : 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 ta film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• „Filmul romftnesc — cronică vie a 
marilor prefaceri înfăptuite in anii 
revoluției și construcției socialiste" : 
București — file de epopee — 15; 17; 
19, Noi, cel din linia Snttl — 9; 11; 
13 ; GLORIA (47 46 75)
• Nav» Iul Vang : BUCUREȘTI 
(1561 34) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19

• columna 1 VICTORIA (16 28 7») — 
9: 12; 15; 18
• Felix șl „lupul» — 9; ti; 13; 15, 
Omul de pe Bulevardul Capucinilor
— 17; 19: DOINA (16 3538)
• Cantemlr : GRIVIȚA (17 08 38) — 9; 
11; 13; 15.15; 17,30; 19,30

ta t r
• Teatrul Național (14 7171, sala 
Atelier) : Ultimul set — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) ; Ma
ratonul melodiilor — 16
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : A 
treia țeapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81. la Rotonda 
scriitorilor din Cișmiglu) : „Cintăm 
România de azi" (spectacol de sunet 
și lumină) — 21
• Teatrul „Nottara" (59 3! 03, sala 
Studio) : „Treptele biruinței noastre" 
(recita! de versuri) — 18,30
• Teatrul Giuleștt (sala Majestic, 
14 72 34) : Hotel „Zodia Gemenilor" — 
18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (15 56 78, grădina Boema) : Bună 
seara, Boema ! — 19; (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Varietăți — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 
Teatrul de păpuși Herăstrău) : Vasll»- 
che șl Marloara — 18

Atractive locuri de vacanță în județul AradPe șoseaua națională Arad — Sibiu (DN 7). la km 66 de Arad, într-o pitorească zonă de dealuri împădurite, se află Popasul „Va
lea Frumoasă — Bătuta", îneîntă- tor loc de odihnă și punct de plecare spre virfurile Highiș. Dracea și Hălmagiu din Munții Zarandu- lui. Aici bana care de cazare menajate, rîului din .vită in braserie sau pe cele două terase ale cabanei.Un atrăgător itinerar turistic este și cel care are ca punct de plecare orașul Arad șl care duce la stațiunea balneoclimaterică Moneasa, trecind prin Șiria, Pincota și Ineu.La Șiria — localitate cu restaurant, cu terasă, cofetărie și cramă — se află interesanta expoziție memorială Emil Montia (1887—1965) care a trăit pe aceste meleaguri. Din centrul comunei se poate ajunge ușor la cetatea Șiria. datind din secolul al XIV-lea. în imediata sa apropiere se află muzeul memorial „Ion Slavici" (1848—1925).

se poate poposi Ia ca- dispune de 20 de locuri și in căsuțe special a- amplasate pe malul pi- apropiere. Masa e ser-

Un popas Ia Pincota prilejuiește degustarea, in restaurantul recent construit, a renumitelor vinuri de Miniș, Măderat și Barațca și a unor preparate culinare specifice acestei zone.Un binemeritat loc de odihnă este Hotelul „Moara cu noroc" din
orașul Ineu, situat pe drumul județean Arad — Moneasa — Vir- furi,care dispune de 46 locuri de cazare în camere cu încălzire centrală.în fotografie : hotelul „Moara cu noroc".

Moneasala 42 km de Arad — hotel

<
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la marea sHtoare națională. Remania, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceausescu, se înfățișează 
ca o tară in plin avint, a progresului si păcii

Articole și comentarii ale presei de peste hotare

Marea sărbătoare națională a poporului român, aniversarea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, prilejuiește publicarea în continuare, in diferite țări ale lumii, a numeroase articole consacrate semnificațiilor acestui eveniment de seamă din viața patriei noastre. Sînt înfățișate realizările deosebite dobîndite de poporul nostru, sub conducerea partidului comunist, în anii dezvoltării socialiste a țării și, îndeosebi, marile împliniri ale perioadei de cînd destinele României sînt conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu.De o deosebită atenție se bucură, In publicații de peste hotare, acțiunile și inițiativele consecvente ale țării noastre, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, vizind soluționarea democratică a marilor probleme ale contemporaneității, făurirea unei lumi a păcii, înțelegerii și progresului.In urmă cu 45 de ani, prlntr-un act de exemplară și profundă opțiune istorică, poporul român și-a manifestat cu strălucire voința de a înlătura orice dominație străină, de a fi liber și stăpîn în țara sa, de a-și făuri de sine stătător, fără nici un amestec din afară, propriul destin — relevă ziarul „THE EGYPTIAN MAIL* în articolul 
„Lupta poporului român încununa
tă la 23 August".După înfăptuirea actului de la 23 August 1944, poporul român a pășit pe calea dezvoltării economico-sociale independente, iar apoi pe calea edificării societății socialiste subliniază cotidianul. în cele patru decenii și jumătate care au trecut de atunci. România a realizat, într-adevăr, succese remarcabile, dintr-o țară slab dezvoltată devenind o țară industrial-agrară în plin progres. Această apreciere se bazează pe date pe deplin convingătoare : producția industrială este astăzi de 135 de: ori mai mare de- cit in 1945. o creștere de de ori fiind realizată după 1965 — anul incare președintele Nicolae Ceaușescu a fost ales să conducă destinele poporului român ; agricultura României produce astăzi de 10 ori mai mult față de anul 1945 ; venitul național — indicator important ce exprimă sintetic nivelul de dezvoltare a forțelor de producție — a crescut de peste 40 de ori. pe aceasta bază , retribuția oamenilor muncii sporind considerabil. In ansamblul dezvoltării societății românești — evidențiază ziarul egiptean — se detașează în mod deosebit perioada istorică. de puternic avint creator, a ultimilor 24 de ani, indisolubil legată de activitatea teoretică novatoare și acțiunea practică ale președintelui Nicolae Ceaușescu, pe care poporul român o numește „Epoca Nicolae Ceaușescu" — cea mai bogată in realizări din multimilenara istorie a țării. Această e- pocă pune in lumină pregnant, prin înseși înfăptuirile ei grandioase în toate domeniile, justețea soluțiilor adoptate in realizarea planurilor și programelor stabilite; în această epocă s-au realizat mari obiective industriale în toate județele țării, s-au dezvoltat cu prioritate noi și moderne ramuri industriale, generatoare de progres ( tehnic.Clădită pe principii științifice șl umaniste, politica internă a României se intercondiționează strins, într-o armonie dialectică, cu poli-»1 tica sa externă, bazată pe promovarea nobilelor idealuri de independență și suveranitate națională, de înțelegere, colaborare și pace între popoare. Prin participarea activă, responsabilă, la .soluționarea celor mai stringente probleme ale omenirii, prin inițiativele sale de larg răsunet internațional, România se bucură astăzi de un prestigiu fără precedent, are prieteni pa toate meridianele.Pentru cetățenii României constituie un motiv de satisfacție și mîndrie de a ști că țara lor este cunoscută și recunoscută ca o țară Înfloritoare și demnă, cu vocație constructivă, iar președintele ei — ca un mare Erou al Păcii.Astăzi, cînd România Împlinește 45 de ani de la luminoasa revoluție din August, sub semnul libertății, independenței, unității șl muncii creatoare, poporul român, treclnd in revistă măirețeile sale înfăptuiri, așa cum obișnuiește să facă de ziua sa națională, își poate stabili cu și mai multă claritate și încredere perspective luminoase, programele de viitor — subliniază „The Egyptian Mail" in Încheiere.Ziarul „DAILY NEWS" din Pakistan a publicat un articol în care se subliniază:Este meritul de netăgăduit al președintelui Nicolae Ceaușescu de a fi situat în centrul întregii sale activități, de cînd conduce destinele poporului român, lupta neabătută pentru apărarea și consolidarea suveranității și independenței naționale. pentru progresul multilateral al României.In ultimii 24 de ani — relevă cotidianul —, România a devenit, ca urmare a ritmurilor sale înalte de dezvoltare, a marilor succese obținute în toate domeniile, un stat modern, cu o industrie puternică și cu o agricultură înfloritoare.O nouă și elocventă dovadă a strategiei realiste a conducerii României, a marii capacități a economiei țării și deplinei adeziuni a

România

poporului român la cauza dezvoltării libere și independente o constituie lichidarea completă, la sfîrși- tul lunii martie 1989, a datoriei sale externe. Această realizare cu adevărat epocală, salutată cu legitimă mîndrie patriotică de întreaga țară — evidențiază „Daily News" —, a fost obținută de poporul român într-un context internațional deosebit de complex, în condițiile accentuării dependenței a zeci și zeci de state da marile concerne sau puteri financiare ale lumii contemporane; în condițiile în care datoria externă a multor țări se menține la nivelul zecilor și sutelor de miliarde de dolari, iar imixtiunile și presiunile externe se realizează, în principal, prin intermediul pîrghiilor economico-va- lutare. în acest cadru, contradictoriu și agravant, România a reușit — prin voința și eforturile întregului popor — să înlăture o grea povară, ce a miliardea apasă încă pe umerii de locuitori ai planetei, devenit, astfel, cu ade-

utilizării armelor chimice trebuie privită ca o parte componentă a unui acord general care să prevadă renunțarea la armele nucleare, la toate armele de distrugere în masă.Ca țară balcanică — se relevă în încheiere în articol — România a urmărit șl urmărește realizarea unei colaborări multilaterale trainice între țările din această zonă, promovează o politică de transformare a Balcanilor într-o zonă a păcii, colaborării și bunei vecinătăți, liberă de arme nucleare șl chimice, fără baze și trupe străina pe teritoriul țărilor din regiune.Un articol dedicat pozițiilor României în problemele dezarmării a publicat și ziarul „MERDEKA" din Indonezia, sub titlul „Dezarma
rea generală — un alt nume al 
păcii", în care se arată :România preconizează, In cadrul unui amplu și complex program de dezarmare, interzicerea șl eliminarea totală, în etape, a armelor nucleare pînă în anul 2000. Ca faze ale procesului pot fi avute In vedere, pe termen scurt, reducerea cu circa 50 la sută a armelor nucleare strategice și eliminarea rachetelor cu rază scurtă de acțiune din Europa. Obiectivul final, absolut obligatoriu pentru garantarea păcii și securității popoarelor, rămine distrugerea tuturor categoriilor de arme nucleare, pentru eliberarea completă a omenirii de coșmarul unui război nimicitor.în ceea ce privește problematica dezarmării convenționale — continuă ziarul — Ia negocierile de la Vtena au fost prezentate Conside-

vedere românești, arătlnd în încheiere : Viața însăși a omenirii este amenințată dacă pe planeta noastră nu va fi instaurat un ansamblu coerent și echitabil de relații între state suverane, independente, egale în drepturi, unite prin Idealurile supreme de cooperare, securitate și pace, în consens cu aspirațiile și structurile capabile să asigure afirmarea liberă și demnă a fiecărei țări, a specificului lor național.Sub titlul „România astăzi", revista „SOUTH", care apare în Marea Britanie, a publicat o suită de articole consacrate țării noastre.Prin cifre edificatoare, sînt puse în evidență realizările României după Congresul al IX-lea al , Partidului Comunist Român, strategia dinamică a producției industriale și agricole, înregistrarea constantă, an de an, a unei înalte rate de creștere economică.In ultimele cinci planuri cincinale — se menționează — au fost înființate 8 200 de capacități de producție în industrie, agricultură și în celelalte ramuri, fondurile fixe au crescut de Ia circa 500 la 3 367,7 miliarde lei, iar ponderea produselor industriale în venitul național a sporit la 60 la sută, industria constructoare de mașini asigurînd 95 la sută din necesarul de mașini și utilaje tehnologice. Statistici deta- . liate înfățișează dezvoltarea puternică a diferitelor ramuri industriale — cum sînt construcția de automobile, tehnica de calcul, electronica, industria chimică —, sporirea considerabilă a

Adunare festivă la Kabul 
cu prilejul sărbătorii 

naționale a poporului afganKABUL 19 (Agerpres). — Luînd cuvintul în cadrul adunării festive care a avut loc. sîmbătă, la Kabul, cu prilejul sărbătorii naționale a poporului afgan, președintele Afganistanului, Najibullah, a relevat că revoluția din aprilie reprezintă un moment de cotitură în viața țării, care a deschis calea progresului social și bunăstării poporului.Vorbitorul a arătat că, pornind de la interesele supreme ale poporului, Partidul Democratic al Poporului și guvernul afgan au proclamat politica de reconciliere națională, con- siderînd că singura ieșire din conflictul prelungit este calea reconcilierii naționale, crearea unui guvern pe o bază cît mai largă, la care să participe toate partidele și organizațiile, ca și personalitățile politice de vază.
ORIENTUL MIJLOCIU

• Reuniunea tripartită ia 
nivel înalt de la Bagdad 

• Situația de la BeirutBAGDAD 19 (Agerpres). — La Bagdad s-a desfășurat o reuniune tripartită la nivel înalt irakiano-ior- daniano-palestiniană consacrată analizării unor modalități de oprire a escaladării violențelor din Liban. Potrivit agențiilor M.A.P. și KUNA, regele Hussein al Iordaniei, președintele Irakului, Saddam Hussein și președintele Statului Palestina, Yasser Arafat, au trecut în revistă e- forturile depuse pe plan arab și internațional pentru găsirea unei soluții crizei libaneze.

Răspuns la întrebările cititorilor

Cu privire la situația din PoloniaMai mulțl activiști de partid, ai organizațiilor de masă și obștești, veterani din ilegalitate s-au adresat presei și radiotele- viziunii cerînd lămuriri în legătură cu situația creată în Polonia prin acceptarea de către președintele țării a demisiei premierului desemnat, reprezentant al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, și încredințarea formării noului guvern unei persoane din conducerea sindicatului „Solidaritatea", cunoscută pentru pozițiile sale antisocialiste, legată de cercurile imperialiste, reacționare.în legătură cu aceasta, redacția ziarului „Scînteia" ține să precizeze că o asemenea măsură contravine intereselor poporului polonez, ale socialismului în general, pune în pericol cuceririle revoluționare din cei 45 de ani care au trecut de la eliberarea de sub ocupația hitle- ristă, independența și suveranitatea Poloniei.Pe bună dreptate opinia publică din țara noastră își exprimă îngrijorarea față de o asemenea evoluție, care vizează, în mod evident, preluarea puterii politice din mîinile clasei muncitoare, abandonarea principiilor fundamentale ale socialismului, a cuceririlor revoluționare ale

clasei muncitoare, ale poporului polonez.Situația creată pune în pericol Interesele socialismului, inclusiv ale Tratatului de la Varșovia, servind intereselor N.A.T.O., ale forțelor celor mai reacționare.Iată,de ce, în spiritul prieteniei și solidarității dintre popoarele noastre, poporul român — care acum 50 de ani s-a aflat alături de poporul polonez, victimă a agresiunii hitleriste — consideră că trebuie să se facă totul pentru formarea unui guvern de către Partidul Muncitoresc Unit Polonez, în care să fie reprezentate forțele revoluționare ale societății poloneze, un guvern care să asigure continuitatea procesului revoluției și construcției socialiste în Polonia, să promoveze cu adevărat interesele fundamentale ale poporului polonez, să asigure colaborarea cu țările socialiste, cu toate forțele democratice, progresiste, în interesul securității și păcii în Europa și în lume.Poporul român este pe deplin convins că poporul polonez prieten, Partidul Muncitoresc Unit Polonez vor reuși să depășească dificultățile apărute în ultima vreme și vor acționa cu hotărîre pentru triumful ideilor socialismului. progresului și prosperității j Poloniei socialiste. |

• Realizări fără precedent în toate dome
niile dezvoltării economico-sociale • O ori
entare neabătută: apărarea și consolidarea 
suveranității și independenței naționale • Po
ziții constructive, realiste pentru înfăptuirea 
dezarmării, problema fundamentală a con
temporaneității 
tei pentru o

• In primele rînduri ale lup- 
lume a păcii și colaborării

vărat liberă, pe deplin independentă politic și economic, ceea ce deschide noi perspective luminoase dezvoltării economico-sociale, progresului multilateral al țării.Prin orientările înnoitoare ale politicii sale externe — continuă ziarul — România contribuie activ la .promovarea independentei, ca principiu fundamental al relațiilor dintre state, integrat sistemului unitar de principii ce includ suveranitatea. egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc, nefolosirea forței și amenințării cu forța. Promo- vind cu consecventă aceste principii universal valabile, acționând cu. fermitate pentru afirmarea liberă. independentă a fiecărui stat, a fiecărei națiuni, România se dovedește a fi o forță activă in slujba progresului, a păcii si colaborării internaționale. în toată perioada de cînd președintele Nicolae Ceaușescu conduce tara. România s-a afirmat pe plan Internațional ca una din forțele cele mai active si consecvente ale politicii de destindere, pace și bună înțelegere între națiuni si popoare, pentru prevenirea conflictelor militare și apărarea integrității și independentei tuturor statelor.Poziția activă, clară și consecventă adoptată de România, de președintele Nicolae Ceaușescu în cimpul vieții internaționale, participarea constructivă la soluționarea marilor probleme cu care se confruntă astăzi omenirea, acțiunile cu valoare de pionierat ilustrează în modul cel mai grăitor capacitățile inepuizabile de acțiune ala unui popor care, stăpîn pa soarta sa, independent și suveran, înfăptuiește cu succes programele vaste de dezvoltare pașnică a țării, adu- cîndu-și in același timp întreaga contribuție la soluționarea problemelor vitale ale întregii umanități — evidențiază, în Încheiere, ziarul pakistanez.România acționează perseverent pentru dezvoltarea și consolidarea destinderii, apărarea păcii șl realizarea dezarmării — se evidențiază în articolul „Punctul de vedere al 
României privind dezarmarea", publicat de ziarul „MEYDAN" din Turcia.în concepția României — continuă ziarul turc — ca urmare a situației internaționale grave șl încordate, este necesară realizarea unui program amplu și complex de măsuri, care să prevadă, între altele, realizarea unui acord privind reducerea cu 50 la sută a rachetelor nucleare strategice ale U.R.S.S. și S.U.A., ca și a unui acord general privind lichidarea deplină a tuturor armelor nucleare, stoparea producerii de noi tipuri de arme nucleare, renunțarea la activitățile de militarizare a spațiului cosmic.Problema armelor considerată ca Iată rațiunea România și Nicolae Ceaușescu apreciază orice hotărîre privind interzicerea

chimice este foarte importantă, pentru care președintele că

rentele și propunerile României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, conținînd idei și măsuri realiste și, deopotrivă, constructive, care acoperă toate laturile procesului.în încheiere, evocind sublinierile repetate ale președinteluiNicolae Ceaușescu, „Merdeka" arată : Viața, evenimentele demonstrează. astfel, că sînt necesare noi eforturi, demersuri și inițiative pentru trecerea de la declarații de intenții la fapte, pentru un nou mod de a aborda și rezolva problemele dezarmării.O caracteristică principală a politicii interne șpexterne a României o constituie faptul că președintele Nicolae Ceaușescu a reușit să redea poporului român încrederea in propriile sale forțe, în capacitatea sa de a gîndi și acționa și, mai presus de toate, a ridicat pe o treaptă superioară sentimentul demnității patriotice — se relevă într-un articol publicat de ziarul „EU SOL DE MEXICO".Românii au acționat cu modestie pentru perfecționarea propriei societăți, fără a pretinde în nici un moment că ar oferi modele de urmat pentru alții și fără a cere să le fie urmat exemplul — subliniază cotidianul. Politica adoptată de România în forurile internaționale a fost foarte clară : fiecare țară are dreptul să aleagă și să urmeze calea de dezvoltare economică și socială care aspirațiilor damentale.România In consens și dezvoltării, fapt demonstrat și în anul 1967, cînd a avut inițiativa stabilirii de relații diplomatice cu R.F.G., eveniment care a marcat începutul ruperii imobilismului politic existent pînă atunci în relațiile dintre Est și Vest și a favorizat a- pariția unui climat de în Europa și în lume.România a cerut ca europene de la Belgrad, Viena, precum și Conferința de la Helsinki să nu se desfășoare după criterii de bloc, ci în baza unor reglementări și reguli de procedură democratice și echitabile.Evoluția evenimentelor din Indochina, Orientul Mijlociu, Golf și Afganistan a confirmat poziția corectă a României și a altor țări Iubitoare de pace, care cer ca toate neînțelegerile dintre state, toate crizele și stările de încordare din lume să fie soluționate numai prin tratative, să se renunțe definitiv Ia calea militară.Supraviețuirea omenirii depinde de eliminarea graduală a arsenalelor nucleare, de reducerea radicală a armelor convenționale și a cheltuielilor militare, de retragerea trupelor străine de pe teritoriul altor state, de blocurilor militare și la edificarea unei noi nomice internaționale.„El Sol de Mexico" pune în evidență justețea acestor puncte de

răspunde cel mai bine și intereselor sale fun-a acționat întotdeauna cu legitățile progresului

destinderereuniunile Madrid si

desființarea de trecerea ordini eco-

BEIRUT 19 (Agerpres). — Cu toate că în comparație cu zilele precedente intensitatea ciocnirilor dintre forțele rivale a scăzut, în zona Beirutului se înregistrează noi schimburi de focuri. Au fost bombardate porturile Jounieh, Jbeil și Tabaradj. De asemenea, sînt intense ciocnirile de-a lungul liniei de demarcație dintre estul și vestul orașului. Sîmbătă dimineața și în seara precedentă s-au produs ciocniri în cartierele din sudul Beirutului și în suburbii. In oraș s-au declanșat incendii. Luptele din ultimele 24 de ore s-au soldat cu un mort și 25 de răniți.Locuitorii capitalei libaneze au continuat să părăsească sectoarele periculoase ale orașului. Se estimează că 90 la sută dintre ei au părăsit Beirutul. Aprovizionarea cu apă și energie electrică este precară, iar serviciile municipale nu funcționează.

Lucrările celui de-al Vlll-lea Congres al Partidului 
Congresul Național al Poporului din GuyanaGEORGETOWN 19 (Agerpres). — în capitala Republicii Cooperatiste Guyana se desfășoară lucrările celui de-al VIII-lea Congres al Partidului Congresul Național al Poporului. Delegații dezbat probleme privind dezvoltarea economico-socială a țării, precum și aspecte ale vieții internaționale.în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost adresate participanților la congres, tuturor membrilor partidului și întregului popor guyanez un cald salut

prietenesc, împreună cu expresia celor mai trainice sentimente de stimă și solidaritate militantă.In cuvintul de salut a fost evidențiată contribuția fundamentală pa care au avut-o intilnirile româno- guyaneze la nivel înalt în dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre, spre binele ambelor popoare. în interesul cauzei păcii și laborării internaționale. Partidul munist Român este reprezentat ae Ghiță Florea, membru al C.C. al P.C.R.

fondurilor alocate cercetării științifice și tehnicilor înalte.Sînt publicate, de asemenea, o serie de cifre privind investițiile în cursul actualului plan cincinal, în domeniile construcțiilor capitale, sub- liniindu-se faptul că pînă în anul 1990 vor fi puse în funcțiune circa 900 capacități de producție importante. volumul fondurilor fixe ale economiei naționale a- jungînd la 3 800 miliarde lei.Măsurile ferme luate de statul român pentru li- externe a Româ- dovedit a fi viabi- bazate pe strategia promovată consecventchidarea datoriei niei le. științifică. _____după Congresul al IX-lea, de dezvoltare continuă la nivel ridicat și modernizare a industriei, agriculturii, construcțiilor, științei și in- vățămîntului, a tuturor activităților social-economice — se arată în articolul : „întreaga datorie externă 
lichidată, in ciuda condițiilor se
vere impuse de creditori", apărut în aceeași publicație.Prin alcarea, începînd din 1965, a circa 30 la sută din venitul național pentru dezvoltare și a circa 70 la sută pentru consum au fost construite și date în folosință obiective de o mare importanță economică și socială — relevă articolul. Ecpnomia României s-a dezvoltat tot mai puternic : avuția națională acumulată a crescut continuu, ajungînd la 5 100 miliarde lei, cea mai mare parte a creșterii fiind înregistrată după cel de-al IX-lea Congres al partidului.Completa lichidare a datoriei externe și hotărîrea de a renunța la credite străine au o semnificație politică și economică specială, întrucît se asigură deplina independență, economică și politică. De fapt, lichidarea datoriei externe face posibilă îmbunătățirea strategiei de dezvoltare social-econo- mică, prin creșterea resurselor alocate, ce nu mai sînt afectate de plăți externe.Referitor la realizările și perspectivele comerțului exterior românesc sînt reliefate participarea României la schimbul mondial de valori, angajarea tot mai puternică a comerțului exterior și a cooperării economice internaționale ca factori ce potențează propriile eforturi de progres economic și social ale României. Astăzi, exporturile românești au o structură complexă, în care predomină produsele cu un Înalt grad de prelucrare. Este relevată, de asemenea, amplificarea relațiilor economice cu statele în reflectă tipiilor țară ce narea subdezvoltării șl instaurarea unei noi ordini subliniază revista nia a construit la construirea în cooperare meroase proiecte economice rile în curs de dezvoltare.Totodată, România ajută importantei probleme a de cadre prin forme condițiilor țărilor res-

s-au fiind

curs de dezvoltare, care traducerea în viață a prinși poziției României de acționează pentru elimi-intemaționale — „South". Româ- sau a participat a nu- In ță-
la re-zolvarea pregătirii adaptate pective.Dezvoltarea cooperării economice și tehnico-științifice, schimburile de bunuri dintre România și țările în curs de dezvoltare ilustrează considerabila contribuție adusă de această țară la procesul dezvoltării economice și sociale a statelor în curs de dezvoltare, in special la procesul lor de industrializare.(Agerpres)

In legătură cu 
reglementarea conflictului 

dintre Iran și Irak 
Apel al secretarului general 

al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a adresat conducătorilor Iranului și Irakului apelul de a proceda la a- plicarea in totalitatea ei a Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate privind reglementarea conflictului dintre cele două țări. Cuellar a a- dăugat că numai pe această cale se poate ajunge la o reglementare politică atotcuprinzătoare, care să ducă la relațiile de bună vecinătate, la securitate și stabilitate în regiune.STOCKHOLM 19 (Agerpres). — Negocierile de pace dintre Iran și Irak ar putea fi rehiate cu ocazia conferinței la nivel înalt a mișcării nealiniate de la Belgrad, a declarat la Stockholm reprezentantul special al secretarului general al O.N.U., Jan Eliasson. într-un interviu acordat agenției suedeze de știri T.T., citată de agenția Taniug, el a precizat că secretarul general al O.N.U., Javie?- Perez de Cuellar, care se va afla la Belgrad la această reuniune, va avea contacte cu reprezentanții celor două țări.De asemenea, el a reamintit că a avut ultimele contacte cu miniștrii de externe iranian și irakian la începutul lunii iulie.
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Sprijin acordurilor de soluționare pașnică 

a problemelor din America CentralăCIUDAD DE MEXICO 19 (Agerpres). —‘ Miniștrii relațiilor exter-'1' ne din Argentina, Brazilia, Columbia. Mexic. Peru, Uruguay și Venezuela — țări membre ale Grupului de la Rio de Janeiro — și-au exprimat satisfacția în legătură cu rezultatele recentei întîlniri centro- americane la nivel înalt, desfășurată la Tela (Honduras) — informează din Ciudad de Mexico, agenția T.A.S.S. Ei au lansat un apel tuturor părților interesate in soluționarea pașnică a problemelor din America Centrală de a continua eforturile pentru înfăptuirea acordurilor semnate de cei cinci șefi de stat centroamericani.

CIUDAD DE GUATEMALA 19 (Agerprds). — Președintele ‘Mexicului, Carlos Salinas de Gortari, a exprimat aprijinul față de eforturile ■depuse de președinții statelor cen- troamericane în favoarea Instaurării păcii în regiune, informează a- genția Efe. Intr-o declarație ce a precedat Întrevederea cu omologul său guatemalez. Vinitio Cerezo, într-un punct situat in apropierea frontierei comune, șeful statului mexican a subliniat că acordurile recentei întîlniri centroamericane la nivel înalt sînt vitale pentru p In America Centrală.
CIUDAD DE PANAMA t Condamnare a actelor 

de provocare ale forțelor militare ale S.U.A.
staționate în zona CanaluluiCIUDAD DE PANAMA 19 (Agerpres). — Curtea Supremă de Justiție din Panama a condamnat actele de provocare ale forțelor militare ale S.U.A. staționate în zona Canalului Panama, între care ocuparea timp de mai multa ore a sediului

Tribunalului maritim din capitala țării — relatează agenția I.P.S. Acțiunea forțelor militare ale S.U.A. a fost calificată drept „o gravă violare a suveranității naționale panameze, a tratatelor panamezo-nord- americane privind Canalul".
AGENȚIILE DE PRESA

e scurt
CONVORBTRI CHINO-NIPONE. Premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze. Li Peng. l-a primit, la Beijing, pe Tokuma Utsunomiya, președintele Asociației de prietenie Japonia — China, membru al Camerei Consilierilor a Dietei japoneze. Cu acest prilej, Li Peng a apreciat că dezvoltarea unor raporturi prietenești, de bună vecinătate între China și Japonia ar fi nu numai în interesul celor două țări, ci ar contribui, in același timp, la pace și dezvoltare în Asia si în lume.
ATENTAT IN COLUMBIA. Senatorul Luis Carlos Galan, candidat al Partidului Liberal din Columbia la funcția de președinte al țării, și-a pierdut viața într-un a- tentat terorist comis miting electoral în capitală. în timpul unui apropiere de

din 
au lui fost președinte din

alte orașe

și 22 august.Ioc. în zilele de 21 la Harare. Vor fi analizate aspecte ale cooperării regionale în diferite domenii. Reuniunea ministerială precedă întîlnirea la nivel înalt a șefilor de stat sau de guvern din cele nouă țări membre ale S.A.D.C.C.. programată să sa desfășoare la 25 august.
I
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nat între Angola și Cuba, a început la 1 aprilie 1989, urmînd să se încheie într-un interval da 27 da luni.
LA NEW DELHI a fost Inaugurat Institutul Asiatic al Energiei (A.E.I.), organism destinat să promoveze cooperarea intre țările continentului asiatic în domeniul e- nergiei. Institutul — ai cărui membri sînt Bangladesh, China, Filipi- ne. India. Indonezia. Iordania. Iran, Japonia și Pakistan — își propune să promoveze colaborarea în domeniul cercetării tehnicilor a- vansate și transferului de tehnologie. schimbului de informație cu privire la producția, consumul șl conservarea energiei între țările din regiune.

PREȘEDINTELE IRANULUI, Aii Akbar Hashemi-Rafsanjani, a prezentat parlamentului lista noului guvern, care urmează să fie aprobată de delegați în cursul reuniunii de duminică. Reforma constituțională, aprobată prin referendum la 28 iulie, prevede desființarea postului de prim-ministru, prerogativele acestuia urmînd 6ă fie preluate de președinte.
I
I
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LA BERLIN șî înRepublica Democrată Germană avut loc ceremonii în memoria Ernst Thaelmann, al C.C. al P.C. din Germania, asasinat de naziști in august 1944.
O REUNIUNE A S.A.D.C.C. (Consiliul ministerial al Conferinței de coordonare pentru dezvoltare a țărilor din sudul Africii) va avea

PROIECT TEHNOLOGIC PRI
VIND PLOILE ACIDE. Japonia și 
Statele Unite au convenit să coo
pereze in punerea la punct a unei 
tehnologii perfecționate in efortul 
de controlare a fenomenului, deo
sebit de răspindit, al ploilor acide. 
S-a precizat că elaborarea proiec
tului in această privință va începe 
în 1990 ți va dura doi ani, în timp 
ce realizarea tehnologiei propriu- 
zise va debuta în 1992.
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Incendii în Grecia
I

L

PRECIZARE. Potrivit unei declarații făcute agenției A.N.G.O.P. de generalul Pericles Ferreira Gomes (Brazilia), conducătorul siunii O.N.U. de verificare în gola (U.N.A.V.E.M.), 16 000 de litari cubanezi s-au retras din gola. de la începutul anului și pînă în luna august. U.N.A.V.E.M. a fost creată pentru a supraveghea retragerea unităților militare cubaneze. care. în baza acordului sem-
Mi- An- mi- An-

Peste 4 500 ha de
teren agricol ți păduri 
au fost distruse de
un incendiu care s-a 
declanșat în urmă cu 
trei zile 
Tliasos — 
cele mal 
vegetație 
estul țării. Locuitorii 
insulei, unde a fost 
declarată starea de 
urgență, ți-au părăsit

, focul me
să distrugă

in insula 
una dintre 
bogate în 

din nord-

locuințele, 
nințind i 
întreaga zonă.

Din cauza forței și 
a direcției in care 
suflă vintul in Marea 
Egee în luna august, 
eforturile unităților 
armate și ale echipe
lor civile au fost za
darnice, pînă in pre
zent cinci sate și alte

50 de case fiind mis
tuite de flăcări.

In momentul de 
față, alte zece incendii 
fac ravagii pe terito
riul Greciei, 
glnd mii de 
de pădure, 
consideră că 
vară nu a fost atit de 
călduroasă în compa
rație cu altele.

distru- 
hectare 
deși se 
această
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