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planuri de dezvoltare economico- 
sociata oune și sînt asigurate toate condițiile 
pentru a le îndeplini Acum hotărîtoare este 
activitatea organizatorică, munca practică 
pentru realizarea lor.
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 

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

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a avut loc, vineri, 21 iu
nie, ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat și 
aprobat PUNCTUL DE VEDERE AL DE
LEGAȚIEI ROMÂNE CARE VA PARTICI
PA LA ȘEDINȚA A 40-A A SESIUNII 
CONSILIULUI DE AJUTOR ECONOMIC 
RECIPROC. S-a indicat ca, în spiritul hotă- 
rîrilor Congresului al XIII-lea, al întregii 
politici a partidului și statului nostru, de 
întărire a prieteniei și colaborării cu țările 
socialiste, delegația română să contribuie 
activ — pe baza mandatului încredințat — 
la perfecționarea, adîncirea și amplificarea 
colaborării și conlucrării dintre țările mem
bre ale C.A.E.R., la materializarea în acțiuni 
și măsuri practice, concrete, a înțelegerilor 
convenite în cadrul Consfătuirii la nivel 
înalt pe probleme economice din iunie 1984. 
Comitetul Politic Executiv a împuternicit 
delegația română care va participa la șe
dința C.A.E.R. să insiste în mod deosebit 
asupra problemelor legate de dezvoltarea 
cooperării economice și de asigurarea folo
sirii complete a capacităților de producție 
din țările membre. în acest sens, s-a indi
cat să se propună constituirea unei comisii 
speciale care, pînă la următoarea ședință 
C.A.E.R. din toamna anului 1985, să anali
zeze aceste probleme și să stabilească un 
plan concret de măsuri pe linia adîncirii 
cooperării și specializării în producție, a uti
lizării depline a capacităților de producție 
existente în fiecare țară. De asemenea, Co
mitetul Politic Executiv a însărcinat dele
gația română să se pronunțe ferm pentru 
măsuri mai hotărîte și pentru o conlucrare 
largă în problemele dezvoltării agriculturii 
în țările socialiste — și, în acest cadru, să 
susțină necesitatea de a se analiza problema 
prețurilor produselor agricole și de a se pre
zenta Comitetului Executiv al C.A.E.R. pro
puneri speciale și soluții corespunzătoare în 
această privință, precum și alte măsuri care 
să stimuleze creșterea producției agricole în 
țările membre. De asemenea, s-a cerut de
legației să acționeze pentru intensificarea 
colaborării în cadrul C.A.E.R., în domeniul 
tehnico-științific.

în continuare a fost examinat și apro
bat RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA 
DESFĂȘURATĂ DE COMISIILE DE JU
DECATĂ, ÎN PERIOADA 1983—1984. Co
mitetul Politic Executiv a apreciat că aceste 
comisii, ca organe obștești de influențare și 
jurisdicție, au adus o Contribuție activă la 
educarea oamenilor muncii în spiritul res
pectării regulilor de conviețuire socială, a 
normelor eticii și echității socialiste, precum 
și Ia apărarea proprietății socialiste a în
tregului popor, a drepturilor și intereselor 
legitime ale cetățenilor.

Avînd în vedere atît experiența dobîndită 
de comisiile de judecată, cît și sarcinile deo
sebite ce le revin în actuala etapă de dezvol
tare a societății românești, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit o serie de măsuri pri
vind sporirea eficienței activității acestor 
comisii, creșterea rolului lor în formarea 
conștiinței socialiste a cetățenilor, în asigu
rarea ordinii și disciplinei în unitățile eco
nomice și sociale, în lărgirea cadrului de 
participare a oamenilor muncii la instaura
rea unui profund spirit de respect al lega
lității în toate domeniile de activitate.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat despre VIZITA DE 
STAT PE CARE A EFECTUAT-O ÎN ȚARA 
NOASTRĂ, ÎN PERIOADA 5—7 IUNIE, 
PREȘEDINTELE REPUBLICII FINLANDA, 
MAUNO KOIVISTO, ÎMPREUNA CU 
DOAMNA TELLERVO KOIVISTO. Comite
tul Politic Executiv a apreciat rezultatele 
vizitei și a subliniat însemnătatea dialogu
lui la nivel înalt româno-finlandez, care a 
avut și are un rol hotărîtor în dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre cele două 
țări și popoare, în ridicarea la un nivel su
perior a relațiilor dintre ele. în acest con
text, s-a apreciat că, prin rezultatele sale, 
vizita a marcat un moment de seamă în 
cronica bunelor raporturi dintre cele două 
țări, o etapă nouă, importantă, în dezvolta
rea colaborării dintre România și Finlanda, 
atît pe tărîm bilateral, cît și în sfera vieții 
internaționale.

A fost evidențiat faptul că, în timpul con
vorbirilor, cei doi șefi de stat au exprimat 
dorința comună de a se acționa, în conti

nuare, pentru amplificarea legăturilor româ- 
no-finlandeze pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural și în alte domenii, 
pentru intensificarea și diversificarea coope
rării în producție și creșterea volumului 
schimburilor comerciale, pe baza unor acor
duri de lungă durată. Sja arătat că promo
varea susținută a colaborării și cooperării 
dintre România și Finlanda este în interesul 
și spre binele celor două țări și popoare, al 
cauzei destinderii și păcii între națiuni.

Comitetul Politic Executiv a relevat, tot
odată, însemnătatea schimbului de păreri 
pe care președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mauno Koivisto l-au avut în 
probleme actuale internaționale, a înțelege
rilor la care s-a ajuns cu acest prilej, pri
vind dezvoltarea unei și mai strînse conlu
crări între România și Finlanda pe arena 
mondială, în lupta pentru dezarmare și 
securitate, pentru instaurarea in Europa și 
în lume a unui climat trainic de pace, în
credere și colaborare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat, 
de asemenea, despre VIZITA DE STAT PE 
CARE PREȘEDINTELE REPUBLICII TUR
CIA, KENAN EVREN, A EFECTUAT-O ÎN 
ȚARA NOASTRĂ, ÎN PERIOADA 11—13 
IUNIE. Comitetul Politic Executiv a apre
ciat în mod deosebit rezultatele noii întîlniri 
și convorbiri la nivel înalt, care își găsesc 
expresie în Declarația comună semnată de 
cei doi șefi de stat, Ia încheierea vizitei. 
S-a subliniat că acest important document 
reafirmă voința României și Turciei de a 
dezvolta și în viitor relațiile de prietenie, 
cooperare și bună vecinătate, pe temeiul 
principiilor independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile inter
ne,1 deplinei egalități în drepturi și avanta
jului reciproc.

Comitetul Politic Executiv a relevat în
semnătatea înțelegerilor convenite de pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Kenan Evren 
cu privire la creșterea constantă și echili
brată a schimburilor comerciale, extinderea 
colaborării și cooperării — îndeosebi în do
meniile energiei, metalurgiei, petrolului, al 
transporturilor — promovarea, în general, 
a raporturilor economice româno-turce pe 
baza unor acorduri de lungă durată, asigu- 
rîndu-le astfel stabilitate și o largă per
spectivă. S-a exprimat convingerea că am
plificarea raporturilor dintre România și 
Turcia pe plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte sectoare de in
teres comun este în folosul ambelor țări și 
popoare, al progresului și prosperității lor.

Comitetul Politic Executiv a apreciat, tot
odată, faptul că președinții Nicolae Ceaușescu 
și Kenan Evren au exprimat, în timpul con
vorbirilor, hotărîrea României și Turciei de 
a întări conlucrarea în cadrul O.N.U. și altor 
organisme internaționale, de a contribui la 
soluționarea constructivă a problemelor 
complexe ce confruntă omenirea, Ia trans
formarea Balcanilor într-o regiune a păcii, 
bunei vecinătăți, cooperării și încrederii 
mutuale, la triumful cauzei destinderii, de
zarmării, securității și colaborării în Europa 
și în intreaga lume.

Aprobînd, în unanimitate, rezultatele ce
lor două vizite de stat, Comitetul Politic 
Executiv a cerut guvernului, ministerelor, 
altor instituții centrale să ia toate măsurile 
ce se impun pentru transpunerea în viață 
în cele mai bune condiții a înțelegerilor 
stabilite.

Luînd cuvîntul în încheierea ședinței, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU a pus în fața 
Comitetului Politic Executiv UNELE PRO
BLEME CARE S-AU DESPRINS DIN DEZ
BATERILE RECENTEI PLENARE COMU
NE A CONSILIULUI NAȚIONAL AL OA
MENILOR MUNCII ȘI CONSILIULUI SU
PREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI 
SOCIALE. Secretarul general al partidului a 
cerut guvernului să prezinte Comitetului 
Politic Executiv, în circa două săptămîni, un 
program concret de măsuri pentru realiza
rea practică în viață a concluziilor și propu
nerilor care s-au făcut în cadrul plenarei, 
atît în plen, cît și în secțiuni. S-a indicat, 
totodată, să se aibă în vedere ca toate con
siliile de conducere ale ministerelor să în
tocmească programe de măsuri, în spiritul 
celor discutate la plenară, în vederea lichi
dării neîntîrziate a stărilor negative de lu
cruri semnalate în cadrul dezbaterilor.

De asemenea, secretarul general al parti
dului a cerut ca problemele și concluziile 
desprinse din plenară să constituie obiectul 
unor dezbateri exigente în toate organele 
de partid, să fie discutate cu activele de

partid județene, orășenești și comunale, cu 
activele organizațiilor de partid din între
prinderi — și să se treacă la elaborarea, în 
fiecare unitate economică, a unor planuri 
concrete de măsuri pentru lichidarea lipsu
rilor semnalate, recuperarea rămînerilor în 
urmă și introducerea unui riguros^ spirit de 
ordine și disciplină în îndeplinirea sarcinilor 
de producție. S-a indicat ca aceste planuri 
de măsuri, inclusiv concluziile și măsurile 
generale care urmează să fie prezentate de 
guvern Comitetului Politic Executiv, să facă 
obiectul dezbaterilor adunărilor generale ale 
oamenilor muncii, care urmează să aibă loc 
în luna iulie.

■în mod deosebit s-a cerut ca, pînă în luna 
august, să fie lichidate toate restanțele care 
mai există în comerțul exterior. De aseme
nea. s-a indicat ca, în programul de măsuri 
ce urmează să fie elaborat de guvern, să, se 
prezinte în mod concret cum se va acționa 
pentru realizarea la timp și în bune con
diții a investițiilor, pentru soluționarea tu
turor problemelor ridicate la plenară în le
gătură cu activitatea din acest sector.

Secretarul general al partidului a propus 
Comitetului Politic Executiv ca, o dată cu 
discutarea acestor programe de măsuri, să fie 
analizate și metodele și stilul de muncă ale 
guvernului și ale Biroului Executiv al aces
tuia, precum și modul în care ministerele 
și organele economice centrale își exercită 
atribuțiile* și răspunderile pe care le au în 
conducerea activității din sectoarele respec
tive, în soluționarea concretă a problemelor.

De asemenea, s-a subliniat necesitatea 
analizării în Comitetul Politic Executiv a 
felului în care își exercită rolul și atribu
țiile încredințate Consiliul Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Economice și 
Sociale — care funcționează și ca secție eco
nomică a Comitetului Central al partidului 
— în ce privește controlul asupra activității 
economice desfășurate de guvern, de minis
tere, de organizațiile centrale.

S-a propus, totodată, să fie analizat de 
către Comitetul Politic Executiv modul în 
care Comitetul de Stat al Planificării s-a 
organizat și acționează pentru a-și îndeplini 
răspunderile care i-au fost atribuite în ce 
privește urmărirea realizării planurilor de 
producție — îndeosebi producția fizică și 
sortimentele, exportul, investițiile, aprovi
zionarea tehnico-materială și altele.

Referindu-se la obligația de a se realiza 
planul de investiții în condiții de eficiență 
și economicitate mult sporite, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea în
tăririi răspunderii tuturor organelor care 
contribuie la elaborarea, avizarea și mate
rializarea în viață a proiectelor noilor obiec
tive de investiții — începînd cu ministerele, 
C.S.P. și C.N.Ș.T., Inspectoratul General de 
Stat pentru Directivare în Construcții, pre
cum și consiliile tehnice din ministere și 
centrale industriale. Pentru anul viitor — a 
subliniat secretarul general al partidului — 
ne-am propus să realizăm toate investițiile 
planificate în condițiile reducerii — în 
cincinalul 1986—1990 — cu cel puțin 
200 miliarde lei a costului acestora. De 
aceea, toate organele care au atribuții 
în acest domeniu trebuie să acționeze cu 
cea mai mare răspundere pentru îndeplini
rea în bune condiții a acestei importante 
sarcini.

Secretarul general al partidului a propus 
ca toate aceste probleme legate de perfec
ționarea conducerii activității economice, de 
îmbunătățirea stilului și metodelor de 
muncă ale organelor economice centrale să 
fie dezbătute la următoarea plenară a Co
mitetului Central al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat 
convingerea că se vor trage toate conclu
ziile din dezbaterile Plenarei comune a Con
siliului Național al Oamenilor Muncii și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale, că se vor lua neîntîrziat măsuri 
eficiente pentru transpunerea în viață a 
propunerilor făcute de oamenii muncii în 
acest înalt forum al democrației noastre 
muncitorești-revoluționare, asigurîndu-se, 
pe această bază, o adevărată cotitură în con
ducerea activității economice, în munca fie
cărui minister și unități de producție, pen
tru îndeplinirea în bune condiții a pla
nului pe anul în curs și pe întregul cincinal, 
pentru trecerea cu succes la realizarea nou
lui plan cincinal, 1986—1990, a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al partidului.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale activi
tății de partid și de stat.

în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recentul forum al democrației muncitorești, revoluționare
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Organizației Internaționale de întrajutorare a Evreilor (JOIN!)Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri dimineața,’ delegația Organizației Internaționale de întrajutorare a Evreilor (JOINT), condusă de Heinz Epler,

președintele organizației, care a efectuat o vizită în țara noastră.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.. La primire au participat prof. dr.
Saul Cohen, vicepreședinte, și Ralph Goldman, vicepreședinte de onoare al JOINT, precum și Moses Rosen, șef-rabinul Cultului mozaic din România.

Ink HU - KSf ASBÎHMW8!"
Pentru dezvoltarea puternică a zootehniei

TOATE RESURSELE DE FURAJE -
STRlNSE SI DEPOZITATE GOSPODĂREȘTE!

7 5Concomitent cu celelalte lucrări agricole — recoltarea cerealelor păioase, insămînțarea culturilor duble și întreținerea culturilor — în această perioadă, strîngerea și depozitarea furajelor constituie perîtru oamenii muncii din agricultură, îndeosebi pentru lucrătorii din zootehnie, un moment de virf. De. altfel, la recenta, plenară lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat asupra măsurilor ce trebuie întreprinse pentru a se asigura buna furajare a animalelor, atît pe timpul verii și toamnei, cit mai ales în vederea constituirii unor stocuri îndestulătoare pentru hrănirea corespunzătoare a tuturor electivelor pe perioada de stabulație, pînă la viitoarea recoltă. Cum se desfășoară aceste lucrări ?Deila direcția generală de resort din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare aflăm că, pînă in momentul de față, coasa I la furaje tril'oliene a fost realizată pe întreaga suprafață prevăzută, iar coasa a doua pe 6 la sută din suprafață. Intre județele care au acționat corespunzător, mobilizind la strîngerea furajelor, pe lingă utilaje, toate forțele disponibile din sate și au depozitat in lunile mai și iunie cantități

mai mari de fînuri de lucernă și naturale, de siloz se numără Vil- cea, Neamț, Sălaj, Arad, Timiș, Galați, Mehedinți și Mureș. N-au realizat programul de strîngere și depozitare a finului și a celorlalte furaje unitățile agricole din județele Maramureș, I-Iarghita, Cluj, Bistrița-Năsăud, Buzău și Vaslui, tocmai pentru că fie nu și-au pregătit din timp utilajele de recoltare, fie că au tărăgănat organizarea formațiilor de cosași.Rezultă din această situație că lucrătorii din fermele zootehnice și din formațiile de recoltare a furajelor, alți cooperatori din celelalte sectoare, care nu sint angajați in aceste zile în activitățile curente, trebuie să acționeze operativ pentru strîngerea în cel mai scurt timp a furajelor, întrucît se știe că a lăsa masa verde recoltată în cimp, expusă intemperiilor, înseamnă ca aceasta să-și piardă calitățile nutritive și chiar să se deprecieze. Mai mult, în aceste condiții, pe terenurile neeliberate, cultura este împiedicată să se dezvolte normal, fiind afectată producția de masă verde pentru coasa a doua. Cu atît mai mult trebuie grăbite cositul și strîngerea furajelor, cu cît precipitațiile abundente, căzute în ultimele zile în toate zonele țării, fa

vorizează dezvoltarea rapidă] a masei vegetale, asigurind obținerea unei recolte bogate de furaje. De aceea, îndeosebi în județele din nordul și centrul țării, este necesar să se procedeze diferențiat, in funcție de situația concretă din teren, in vederea stringerii și| depozitării cu prioritate a furajelor recoltate sub formă de fin, semifin sau siloz.Date fiind stadiul lucrărilor de strîngere și depozitare a fuijajelor, condițiile bune de lucru, în momentul de față organelor agricole județene, organizațiilor de ]partid de la sate, consiliilor populare comunale, conducerilor unităților a- gricole, precum și specialiștilor le revine sarcina de a organiza exemplar munca, folosind toate resursele în scopul depozitării unor cantități cît mai mari de furaje. In acest scop trebuie utilizate cu maximum de randament toate mijloacele mecanice și formațiile de cosași, astfel incit să se adune toată recolta și să se asigure furajarea corespunzătoare a animalelor pe toată durata perioadei de stabulație pînă la viitoarea recoltă, ba chiar și unele rezerve, condiție e- sențială de care depind dezvoltarea zootehniei și realizarea unor producții superioare de carne și lapte.

VIITOR DE AUR LA UN TRECUT DE LUPTA
Pagină de seamă a istoriei patriei, Congresul al IX- lea al partidului este semnul înalt sul) care se înscrie devenirea socialistă și comunistă a păinintului de la Carpați, Dunăre si Mare, semnul sub care se înscrie destinul său înfloritor marcat de gindirea și acțiunea tovarășului Nicolae Ceaușescu. în neuitata vară a anului 1965 au răsunat, de la cea mai înaltă tribună a forumului comuniștilor români, cuvinte dătătoare de noi puteri, generatoare inepuizabile de energie revoluționară. cuvinte proaspete ce închideau in ele o gîn- dire nouă, cuvinte ce dădeau haină sensibilă unor idei-forță care aveau să-și dovedească amploarea și profunzimea revoluționară pe parcurs de decenii.Se deschidea cea mai fertilă epocă din istoria României ; și era legitimat trecutul, dimensiunea nobilă a ființei noastre naționale, încărcătura de voință, de cu

tezanță, de mîndrie și de omenie cu care poporul român sosește întotdeauna in prezent. Astăzi, oriunde am poposi în România — sub obcine sau în Bărăgan, in Oaș sau pe țărmul mării — ni se relevă drept unul dintre adevărurile fundamentale ale existentei noastre, drept una dintre axiomele sale, conștiința continuității. A continuității istoriei românilor, a faptului că în istoria neamului Congresul al IX-lea este focarul ce a concentrat marile lumini și energii ale trecutului pentru a le proiecta spre viitor amplificate de mii de ori ; este cutia de rezonanță în care au răsunat din nou cuvintele gloriei străbune, fericite de a vorbi contemporanilor ; este semnul de unire intre dimensiunile timpului în numele istorici, în numele revoluției, în numele destinului comunist al României.
Falnic ținut al Sucevei ! Aici, la' fiecare pas, respiri istoria. Cea de cinci mii de ani, de pe vremea cînd pe aceste meleaguri oameni neștiuți rotunjeau amfore, sau cea de acum cinci sau cincisprezece ani cind contemporanii noștri au înălțat o nouă fabrică, au mai ridicat un cartier sau au lăsat să grăiască încă o statuie.„După a noastră viață — scria cu sentimentul eternității acum o jumătate de mileniu Domnul Ștefan adresindu-se din ținutul Sucevei vre- milor ce vin — cine va fi domn pă- mîntului nostru din fiii noștri, sau din neamul nostru [...] să nu strice a noastră danie și întăritură, ci să o întărească !“— I-a răspuns peste veac istoria socialistă — ne spune Mihail Clim, secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R. In mai 1965, Suceava a trăit zilele de sărbătoare ale primei vizite a tovarășului

anchetă social-politică

Nicolae Ceaușescu. A văzut cetățile trecutului și ne-a spus : „Bucovina a dat mulți oameni de seamă. Cinstind memoria lor, prețuim tot ce a fost bun în trecutul poporului nostru. Fără acest trecut n-ar exista nici prezentul și n-am putea făuri nici viitorul". Am înțeles foarte bine — și anii care au urmat au confirmat pe deplin gîndul nostru de atunci — că în concepția secretarului general al partidului prezentul și viitorul poporului român sînt indisolubil legate de trecutul sau ; că în cinstirea înaintașilor, a luptei și jertfei lor, a operei lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu vede o condiție sinh qua non a construcției spirituale contempoi||fie. Am înțeles că trecutul ne aparține așa cum ne

aparține și viitorul, că istoria este a noastră, că marele Congres al IX-lea a făcut dreptate. Am înțeles că am moștenit visurile cele mai îndrăznețe ale înaintașilor și că tovarășul Nicolae Ceaușescu ne cere să le împlinim, să Ie dăm ființa faptei și mai frumos decît îndrăzniseră ei.— întrebați pe orice sucevean — ne invită inginerul i Horea Botezan, de la întreprinderea de mașini-unelte Suceava — care sînt cetățile contemporane ale Țării de Sus. Vă va răspunde cu cuvintele pe care conducătorul nostru iubit le-a rostit aici în cursul primei sale vizite — cuvinte adevărate, confirmate de istorie, pentru întreaga țară : „Ridicăm noi cetăți ; cetățile noastre sînt in-
Georqe-Radu CHIROV1C1 
Sava BEJINARIU corespondentul „Scînteii”

(Continuare în pag. a Il-a)
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5în 1984, organelor de partid și de stat, tești sat, prin scrisori și audiențe, 33 360 cetățeni, cu 2 160 mai puțini față de anul anterior. Activitateai de soluționare a problemelor ridicate de oamenii muncii în scrisori și audiențe reprezintă o preocupare a organizației județene de partid, a activiștilor cu munci de răspundere de aici. în acest sens, reține atenția că la compartimentul „Scrisori și audiențe" se ține o evidență precisă, întocmită pe parcursul a cîtorva ani, a corespondențelor pe localități și unități, cît și a problemelor ridicate. Modul a- cesta de lucru dă o imagine clară a felului în care cadrele de conducere soluționează problemele ridicate de cetățeni și în ce domeniu sînt de înlăturat aspectele negative.în cadrul măsurilor generale aplicate în acest scop, trebuie relevat în primul rînd faptul că secretariatul comitetului județean este informat zilnic de conținutul scrisorilor sosite, dispunîndu-se apoi, în mod operativ, modalitățile de soluționare. S-au înregistrat importante progrese calitative și in ce privește verificarea faptelor sesizate. în ultimul timp, la această acțiune participă frecvent cadre cu munci de răspundere, care se deplasează la fața locului, în întreprinderi, comune, orașe, examinind cu atenție problemele sesizate și stabilind, cînd este posibil chiar pe loc, măsurile ce se impun.în legătură cu experiența acumulată se poate- menționa că pentru cercetarea unor scrisori cu un conținut mai deosebit, care sesizează probleme de o mai mare semnătate de un larg interes, sînt constituite colective speciale de activiști de partid, de stat și ai organizațiilor de masă, coordonate de membri ai biroului comitetului județean de partid ; pe baza concluziilor formulate de aceste colective se elaborează măsurile de îndreptare necesare.Mai trebuie notat că a sporit preocuparea pentru soluționarea la timp, de calitate și în concordanță cu legile țării a răspunsurilor la problemele ridicate în scrisori și audiențe. De asemenea, aspectele esențiale ce se desprind sesizări și care ' se printr-o problematică general sînt analizate comitetului județean doptindu-se măsurile necesare pentru îmbunătățirea activității în domeniile respective. Așa au stat lucrurile cu privire la sprijinirea unor întreprinderi industriale în realizarea și depășirea sarcinilor de plan, identificarea de noi resurse pentru ridicarea cantitativă și calitativă a întregii lor activități.La fel, în domeniul agriculturii, pe baza sugestiilor și soluțiilor bune propuse, s-au luat măsuri concrete, de îmbunătățire a condițiilor de adă- postire a animalelor și de creștere a producțiilor de nutrețuri pe pajiști, de sporire a producțiilor agricole vegetale și animaliere în gospodăriile populației.Pentru preîntîmpinarea unor neajunsuri datorate necunoașterii de către cetățeni a reglementărilor legale în vigoare, comitetul județean de partid a întreprins un,șir de măsuri privind popularizarea hotărîri- Ior <le partid și de stat și a legilor nou apărute, rememorarea lor în cadrul adunărilor de partid și ale organizațiilor de masă, la „Tribunele democrației", precum și acordarea de consultații juridice in presa locală și la stațiile de radioficare.Un accent mai mare se pune în prezent pe 7 la nivel de- unitate și localitate, în abordarea ................. ” .nim de la un exemplu concret. Gheorghe Tătaru, primarul comunei Beleți-Negrești, relatează că în anul trecut aici s-au primit doar 5 scrisori de la cetățeni ; in schimb, in audiență au venit 180 oameni. în marea lor majoritate, aceștia au discutat la primărie probleme de interes general. Cooperatorii Hie Popescu, Constantin Popescu și alții au su-, gerat ca, prin contribuția oamenilor, să fie mai bine întreținută pășunea folosită pentru animalele din gospodăriile populației. Sugestia lor a devenit faptă prin forța unită a sătenilor. Faptă a devenit și pietruirea drumului ce unește cele două sate. ■ Solicitudinea cu care sînt examinate semnalele oamenilor ne-a reținut atenția și la întreprinderea „Elecțroargeș". După cum aflăm de la Mihai Barbu, secretarul comitetului de partid, și aici este asigurat un climat propice pentru rezolvarea judicioasă și operativă a propunerilor, cererilor și sesizărilor adresate prin scrisori și cu prilejul audiențelor. Pe lingă soluționarea unor probleme de producție privind, de pildă, economisirea materiilor prime, energiei electrice și combustibililor, conducerea unității a găsit soluții corespunzătoare de a rezolva, în conformitate cu legea, și diversele probleme de ordin personal — cereri de locuințe, de schimbare a locului de muncă, de acordare a unor drepturi etc. De menționat că zilnic se, acordă oamenilor muncii

organizațiilor de masă și obș- din județul Argeș, Ii s-au adre-

în-sau Din experiența județului 
Argeș

din sqrisori și caracterizează de interes mai în plenare ale de partid, a-

soluționarea cereriloracestei idei, să por

(Urmare din pag. I)dustria, agricultura, știința și cultura. Un popor care are o industrie puternică, o agricultură puternică, o știință și o cultură înaintate va dăinui peste veacuri și nu va putea fi niciodată înfrînt". Cu aceste adevăruri în minte și în suflet cei ce muncesc au ridicat noua Suceavă, Suceava „Epocii Ceaușescu", a împlinirii viselor înaintașilor. Cei 20 de ani care s-au scurs de la cel de al IX-lea Congres al partidului au îngăduit urmașilor lui Ștefan cel Mare să dea măsura cea mai înaltă a hărniciei și priceperii lor, a creativității, a talentelor lor. Planurile vizionare pe care gîndirea profund novatoare, științifică și revoluționară a secretarului general al partidului le-a materializat în documentele istoricelor Congrese ale partidului — de la al IX-lea la al XIII-lea — au fost traduse în viață și aici, orașul și județul nostru înscriindu-se pe traiectoriile cele mai înalte ale dezvoltării.Despre construcția de mașini — de exemplu — ca o realitate definitorie, altfel decît o prezență aleatorie, nu se poate vorbi la Suceava decît după 1965. Față de acel an, producția industriei constructoare de mașini și de prelucrare a metalelor

audiențe de către cadrele cu munci de răspundere din întreprindere.La comitetul județean de partid, președintele colegiului de partid, tovarășul Ion Ploscaru, spune că asemenea exemple pozitive pot fi găsite în cele mai multe din localitățile rurale și urbane, cît și în unitățjle economice, instituții etc. Cifrele dau suport solid acestei afirmații : astfel, în timp ce la comitetul județean numărul scrisorilor și audiențelor a scăzut, în 1984, cu 2 344, la întreprinderi și comune numărul lor a crescut, ceea ce reflectă ponderea mai mare a soluționărilor pe plan local, la nivel imediat, fără a se mai recurge la foruri superioare. Cîteva exemple concludente : la întreprinderea de autoturisme \din lung acest număr este mai 582, la Oficiul farmaceutic cu 696, la întreprinderea Argeș — cu 882.Cum preciza interlocutorul, explicația trebuie căutată în măsurile e- ■nergice întreprinse de biroul comitetului județean de partid pentru traducerea în viață a indicațiilor secretarului general al partidului la plenara din martie 1984, ca accentul în soluționarea cererilor oamenilor să se pună într-o mai mare măsură la nivelul organizațiilor de partid și de masă din localitățile județului, pentru ca cetățenii să nu mai fie ne-' voiți să bată drumurile pe la organe Ierarhic superioare.Paleta măsurilor întreprinse In a- cest sens este destul de bogată. Anul trecut, problematica scrisorilor și audiențelor și modul de lucru în dialogul cu cetățenii, în unități șl localități, au făcut obiectul a două analize în cadrul plenarelor comitetului jude- și în două se-

Cîmpu- mare cu Argeș — „PECO"

țean de partidsiuni ale consiliului popular județean. De asemenea, lunar, în ședințele de birou sînt prezentate rapoarte și informări despre modul cum sînt soluționate solicitările adresate de oameni. Colective de la nivel județean controlează, sistematic, activitatea, modul de rezolvare a scrisorilor și audiențelor în întreprinderi, instituții și localități. Sub conducerea biroului județean de partid, s-a intensificat și activitatea celor 515 comisii de pentru scrisori și audiențe de pe lingă organele și partid. S-au schimburi de experiență și consfătuiri la nivel de județ, municipiu și orașe cu responsabilii acestora. La o recentă consfătuire de lucru a fost popularizată experiența pozitivă do- bîndită de comisiile întreprinderii de autoturisme și Combinatului petrochimic din Pitești, întreprinderii ARO și întreprinderii miniere din Cimpulung, întreprinderii de confecții din Curtea de Argeș.A intrat în practica organizațiilor de partid de a valorifica mai bine propunerile și inițiativele oamenilor muncii. Pe această cale s-a reușit să fie aduse în circuitul economic, prin recondiționare și refolosire, importante valori, să se asigure cu forțe proprii tehnologii și utilaje, re- dueîndu-se astfel efortul valutar al statului. De exemplu, în urma propunerilor formulate prin scrisori și în cadrul unor audiențe au fost recondiționate 20 000 anvelope, 2 000 blocuri motor, 5 000 arbori cotiți, cît și importante cantități de alamă, bronz, plumb, cenuși de zinc. Alte scrisori au ridicat, de asemenea, importante probleme în domeniul transportului, în construcția de blocuri, gospodărirea comunală, Inclusiv în sfera socială, ca aplicarea la termen a hotărîrilor instanțelor de judecată, combaterea unor abuzuri etc.Desigur, analizind această activitate prin prisma noilor exigențe, superioare, ale conducerii de partid, rezultă că mai sint destule de făcut pentru îmbunătățirea muncii în acest domeniu. în mod concret este vorba de respectarea mai riguroasă a termenului legal de soluționare, de calitatea cercetărilor întreprinse, de ținerea unei evidențe mai clare și precise la toate nivelurile a scrisorilor și sesizărilor. Rezultatele de pină acum oferă o premisă bună pentru soluționarea șl a acestor probleme.

oameni ai munciiorganizațiile de organizat instruiri,

Gheorghe CÎRSTEAcorespondentul „Scinteii"

Vedere parțială a ansamblului de locuințe Teiul Doamnei I din Capitală, care în curînd se va completa cu noi blocuri de locuințe ce se construiesc în noua zonă urbanistică Teiul Doamnei IIFoto : S. Cristians.

IN INTERESUL ECONOMIEI, AL NOSTRU, AL TUTURORAnsamblul de locuințe
O nouă Imagine ar- hitectural-urbanistică se pregătește in perimetrul bucureștean Cheile Zănoagei, bd. Lacul Tei, străzile Scheiul de Sus, Nicolae Tei, Oteșani, Lizeanu, pină la intersecția cu șoseaua Ștefan cel Mare. în continuarea noilor ansambluri de locuințe Teiul Doamnei I și bd. Lacul Tei, a început, aici, de cîteva luni, construcția ansamblului de locuințe Teiul Doamnei Lucrare care restructura o arie o- rășenească de 35 hectare, slab dotată în privința fondului locativ și a echipamentelor . tehnico-edilita- re. Pe acest teritoriu se prevede construirea unui număr de circa 8 000 de apartamente in blocuri cu regimuri variabile de înălțime, cuprinse între 9 și 11 niveluri. Potrivit detaliului de sistematizare elaborat de arhitecți ai Institutului „Proiect"- București, între care Ligia Popp, Mihai Dima, Eugenia Tirlea și Dumitru Ghircoiaș, construcțiile mai vechi, în stare bună, cum a fost cazul unor imobile de pe arterele Mircea cel Bătrîn, Ghica Tei, Cheile Zănoagei, Berechet, vor fi înglobate armonios intre noile zidiri moderne, funcționale. .Fiind învecinat cu cartiere total restructurate în ultimii ani, acest viitor ansamblu de locuințe se înscrie, în ce privește plastica arhitecturală, aspectul general zonei, care trebuie reprezinte în final tot unitar, bine închegat. Modul compozițional, atit în plan vertical, cît și orizontal, elementele decorative prevăzute fațadele modul de balcoanelor tribui la unei arhitecturi care să confere o notă ca-

II. va

in al să un
la clădirilor, tratare a vor con- realizarea

racteristică acestui teritoriu iectanții torii de za de montaj rești se asigure, rea blocurilor și zervarea unor spații interioare acțiunilor rești, parcajelor jocului copiilor, prin modernizările aduse rețelei stradale și e- xecutarea unor ample lucrări edilitare, un nivel ridicat de confort urban. Mai concret, s-a prevăzut lărgirea la 21—26 m și modernizarea străzii Lizeanu și a bulevardului Mircea cel Bătrîn, artere ce vor asigura legătura noului ansamblu cu centrul orașului, iar prin Colentina, cu frumoasa zonă de agrement Plumbuita. Circulația mează șoare Nicolae Ghica Tei, artere vor fi lățite pină la 12 m și, de asemenea, modernizate. Viitorul ansamblu beneficiază deja de transport în comun : in sud, pe șos. Ștefan cel , Mare, bogat înzestrată cu mijloace auto și tramvai, in nord, pe bd. Lacul Tei, care a- sigură și legătura cu tramvaiul Mircea centrul părți Faptul majoră perimetral va face ca poluarea sonoră în a- cest ansamblu cu circa 25 000 de locuitori să fie cit se poate de redusă.Din categoria lucrărilor edilitare semnalăm realizarea unor rețele noi sau completarea celor existente, necesare servirii numărului mare de apartamente. Totodată, se vor executa trei lucrări conexe, de interes orășenesc, și anume : o magistrală de termoficare între

citadin. Pro- și construc- la Antrepri- construcții- nr. 2 Bucu- străduiesc să prin dispune- re-destinate gospodă- ori

interioară ursă se desfă- prin străzileȚel și bd.ce

CIT MAI MULTE MATERIALE
RECUPERATE

RECONDIȚIONATE

k. RJEFOLOSTTE

cel și ale că se
prin bd. Bătrîn cu celelalte orașului, circulația ya realiza

LIBRETUL DE ECONOMII PENTRUCetățenii care doresc să-și păstreze în deplină siguranță economiile bănești personale au la dispoziție multiple forme de economisire, printre care, de o largă solicitare se bucură libretul de eco
nomii pentru turism.Caracteristica principală a acestui libret o constituie posibilitatea obținerii unei excursii organizate prin O.N.T. în străinătate.Fondul de cîștiguri pentru excursii se constituie din dobînda de 3,5 la sută pe an cit se acordă la depunerile pe acest libret de economii.Dreptul de participare la trage- .

rile la sorți îl au libretele cu un sold de 3 000 de lei care a stat depus tot trimestrul calendaristic pentru care se efectuează tragerile.Pe libretul de economii pentru turism se pot efectua operații la toate unitățile proprii C.E.C. și unitățile poștale.în afara avantajelor specifice, toți depunătorii pe libretele de economii pentru turism beneficiază ■ și de avantajele generale ale economisirii la C.E.C. : garanția statului asupra sumelor păstrate la C.E.C. ; păstrarea secretului privind numele depunătorilor, opera-

TURISM

a crescut aici de 35 de ori în 1984. La fel, anii „Epocii Ceaușescu" înseamnă anii de avint ai mineritului sucevean, înseamnă Leșu Ursului, Tarnița, Călimani — exploatări cunoscute azi în toată țara ; extracția de minereuri a sporit de peste 24 de ori. Gradul de mecanizare a lucrărilor în abataje, care era de 5 la sută în 1965, este astăzi de 81 la sută. O cifră ce vorbește de la sine : față de anul 1965, industria chimică a județului are o producție de 117 ori mai mare. în aceeași epocă istorică, Suceava a dobîndit locul întii în țară ' în producția de tricotaje. Sînt cifre care, chiar amintite în treacăt, dau o imagine a procesului amplu de edificare a unei industrii moderne, de ridicare a străvechilor ținuturi la nivelul zonelor industriale cu o solidă tradiție. Cetatea industriei sucevene se înalță biruitoare — așa cum a prefigurat, în 1966, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Profesorul Dragoș Cuseac, directorul Muzeului tehnicii populare bu- covinene din Rădăuți, ține să sublinieze — pe temeiul cunoștințelor și experienței sale îndelungate — că...— ...aici, în județul nostru, industria, deși nu are tradiție, totuși... are. Să mă explic. Sucevenii continuă ceea ce au făcut înaintașii ; muzeul nostru este o demonstrație convin-

gătoare a ingeniozității șl talentului, a inventivității lor, exprimate de-a lungul secolelor prin atîtea și atitea mecanisme și dispozitive care uimesc încă și astăzi. Și mai este limpede un lucru pentru un vizitator al muzeului nostru : că orice ar crea, românul creează frumos. Muzeul se

su- 7 400 ma- arte- Mir- Ghi-

cartierele Pantelimon și Colentina, o magistrală de aducțiune a apei potabile, precum și extinderea stației de pompare a apelor uzate Colentina II. Ca dotări, se vor amenaja, la parterul blocurilor de locuințe, spații comerciale în prafață de peste mp, dispuse, în joritatea lor, pe rele Lizeanu, bd. cea cel Bătrîn,ca Tei. De asemenea, sînt prevăzute un șir de obiective social- culturale : școli cucite 16 săli de clasă, două amplasate pebd. Ghica Tei, o alta pe str. Cheile Zănoa- gei, dotate cu două săli polivalente. în jurul noilor școli se va crea un spațiu liber destul de întins care, bogat plantat, va reprezenta o zonă de respiro și o sursă de ozon pentru întregul ansamblu. Preșcolarii cartierului vor beneficia de o grădiniță cu 225 locuri pe str. Alexandru cel Bun. Asistența medicală a populației din acest cartier va sigurată. pe local, printr-un pensar policlinic văzut să
ii a- plan dis- pre- se construiască pe str. Scheiul . de Jos.In prima etapă, a- dică in anii 1985— 1986, se vor realiza a- proximativ 4 300 de a- partamente pe str. Cheile Zănoagei, A- lexandru cel Bun, O- teșani și Cosaci. Din acestea, circa o mie sint garsoniere, toate de confort sporit, fiecare față mp.La lui ansai losesc litate, tribui unor o plastică arhitecturală din cele mai reușite.

avînd o supra-locuibilă de 20execuția întregu- .„artablu se fo- fimsaje de ca- care vor con- la realizarea construcții cu
Gabriela 
BONDOC

țiile efectuate și sumele economisite Se aceștia ; scutirea de impozite și taxe a tuturor operațiilor și serviciilor efectuate de unitățile C.E.C. ; dreptul de a împuternici alte persoane să dispună de sumele păstrate la C.E.C. pe timpul vieții titularului ; aceasta se realizează prin introducerea „clauzei de împuternicire" ; dreptul de a lăsa moștenire sumele depuse la C.E.C. prin introducerea „dispoziției testamentare" ; dreptul de a condiționa restituirea sumelor depuse ; imprescriptibilitatea depunerilor, a dobinzilor și a cîștigurilor, acestea puțind fi ridicate oricînd.
Continuînd în coordonatele socialismului străvechea tradiție, exploatarea și industrializarea lemnului dus faima Sucevei „] țări". i— Combinatul de prelucrare lemnului din Suceava este cel i mare din țară — ne spune

au,peste mări și: a mai ingine-

De ce persistă obstacole în colectarea 
ambalajelor de sticlă de la populație? AU

Publicăm in continuare aspecte ale unor inconveniente cu care sînt 
confruntați cetățenii la predarea ambalajelor de sticlă către unitățile 
comerciale. Sint noi file la un " " ‘

fi intirziată.
„dosar" a cărui rezolvare nu măi poate

Orarul centrelor 
de preluare 

este facultativ?bucureșteni au încer-Mai mulțicat, în dimineața uneia din duminicile trecute, să-și rezolve una din treburile gospodărești restante din cursul săptămînii : predarea sticlelor goale ce se strînseserâ prin casă. Mulți au încercat, dar puțini au reușit. Cel puțin cei care s-au îndreptat spre adresele de mai jos au ratat total. Și iată de ce......Magazinul general cu produse alimentare din Șoseaua Giulești nr. 40. Vinzătoarea „nu știe" ' —: ! —- dacă se primesc stele — și îndrumă doritorii spre casieriță. Care casieriță anunță răspicat, să audă toată lumea : „Nu primim sticle decit la schimb și la tip ; pentru una plină, una goală asemănătoare. Altfel nu primim, pentru că centrul de sticle din spate e închis și n-avem unde să le punem". La centrul din spate, intr-adevăr, e lacătul pus. I*e ușă o afișat programul : Zilnic 8—16 ; duminica 7—11 ; luni închis. Ne uităm la ceas, e 9. Deci... O locatară din vecini ne lămurește : „Nu vă mai pierdeți vremea' pe aici că gestionara nu deschide. Nu prea deschide ea nici in zilele de lucru, darmite duminica. Deschide numai cînd vrea. E soția responsabilului de la „Alimentara" și-și permite.întrebarea este : cit își va mai permite, respectiv cit timp preluarea sticlelor va mai fi o chestiune internă, de familie......Centrul de sticle din Piața Pajura. E, ca de obicei, închis. Dar nu poți ști dacă duminica la ora 10 ar trebui să fie deschis, fiindcă pe ușă nu e nici un program. A fost rupt ! 'In asemenea condiții, firește că punctualitatea centrului este „ireproșabilă", nimeni nu poate critica nerespectarea unui program care... nu există. (M. Gheorghe)

nimic. Nu avem ambalaje". S-ar fi cuvenit să cerem explicații. Dar de Ia cine ? Gospodinele din cartier, cu care am stat de vorbă, afirmă că, în cele mai multe cazuri, chiar dacă ușa este deschisă, li se refuză preluarea mărfii, sub diferite motive : ba că nu se primesc decît sticle de o jumătate, ba că numai de un litru, ba că nu au bani, îneît rareori le brodești pe toate, așa cum ți se pretinde. Un meterez de pretexte, peste care cu greu se poate trece.Nu departe de aici, pe bulevardul Gloriei 15, o altă unitate, cu firmă, dar închisă de mai mult timp, nu se știe de ce. O explicație posibilă ar fi că este închisă din cauză că este închisă. Logic, nu ? (Rodica Șerban).

Meterezul pretextelorîn cartierul Bucureștii Noi există două centre de achiziții pentru sticle și borcane. Din păcate, amin- două inaccesibile celor care doresc să-și valorifice, contra-cost, surplusul de ambalaje din cămări. De ce ? Unul dintre centre, aflat în piața 16 Februarie, nici nu are firmă, dar cetățenii știu că acesta îi este rostul, de ani de zile. Acum, insă, un lacăt te anunță că trebuie să faci cale-ntoarsă cu sacoșele pline. Explicația este afișată pe geam. Pe un petec de hîrtie gestionarul a lăsat un mesaj. II redăm textual : „TOV. nu este Abalaje". Ceea ce, în traducere, ar veni cam așa : „Tovarăși, nu vă ^roai osteniți degeaba că nu primim
Inginerul Sumănaru lucrează aici din 1965 — anul gloriosului Congres al IX-lea. A crescut o dată cu combinatul, cu oamenii săi. „Valorificare superioară înseamnă — spune el — două lucruri : a lemnului dar, în primul rînd, a oamenilor. Oameni care s-au calificat, și-au ridicat

VIITOR DE AUR LA UN TRECUT DE LUPTA
continuă, in fapt, în creația contemporană : orașele și fabricile Sucevei sint frumoase, produsele industriei sucevene sint frumoase. Talentul vine din istoria noastră milenară și își află în anii „Epocii Ceaușescu" împlinirea deplină.Pe stema județului Suceava, pe unul dintre cîmpuri sînt trei brazi ; trei brazi care definesc, deci, pădurea și lemnul ca vorbind în chip esențial despre Tara de Sus. Dintot- deauna, bucovinenii au fost strîns legați de codru, au lucrat lemnul — mărturie, printre altele, și muzeele de la Rădăuți, de la Cimpulung, de la Putna, de la Arbore, de la Suceava.

rul Teodor Sumănaru, secretarul comitetului de partid al combinatului. Dezvoltarea sa a avut loc cu precădere în ultimii 20 de ani. Producția noastră anuală atinge peste un miliard de lei. Avem trei platforme industriale : Suceava, Cimpulung și Rădăuți.— Ce ne spuneți despre oamenii combinatului ?— Majoritatea, marea majoritate sînt localnici, oameni prin tradiție legați de lemn. Bunicul muncitorului nostru a tăiat pădurea cu toporul ; tatăl său cu fierăstrăul mecanic ; el valorifică lemnul altfel, sporindu-i valoarea de cinci, de zece sau, în unele cazuri, de o sută de ori.

calificarea, care au fost autorii unor adevărate fapte de bravură în muncă".„Valorificare superioară" este cu- vîntul de ordine aici. Spune maistrul 
Dorimidont Blându :— Eu lucrez la fabrica de drojdie furajeră — cea care dă ultima și cea mai accentuată valorificare a lemnului ; fabrica, în funcțiune din 1974, pune în operă ultimele resturi, re- folosește apele reziduale. Producem drojdie furajeră folosită, împreună cu nutrețurile concentrate, în hrăni- rea animalelor. Mai mult : fabrica noastră ferește riul Suceava de po- ■ < luare ; apele rezultate din combinat sint astăzi purificate.

cu recuperarea ambalajelor de sticlă, .evidențiază experiențe bune, dar și unele practici negative. în mod deosebit se impune atenției — ca problemă încă nerezolvată — preluarea mai operativă din magazine a sticlelor și borcanelor colectate de la populație. Dacă cele mai multe unități comerciale au .înțeles și fac eforturi apreciabile pentru a prelua integral oferta de sticle și borcane de la cetățeni, în schimb, cei ce răspund de ridicarea operativă din magazine a ambalajelor colectate dovedesc încă nu puțină pasivitate. Or, recuperarea ambalajelor nu este un „scop în sine" și nu se termină cu achiziționarea lor de către magazine ; scopul acțiunii este reintroducerea lor cît mai grabnică în circuitul productiv — ceea ce presupune preluarea lor neîntirziată de la punctele de colectare.Iată-ne în postura de ofertanțl de, sticle și borcane goale la punc- în piața vecinătatea . . unitate —munți de sticle — în lăzi sau box- paleți sticle îngrămădite pe jos, incit vinzătoarea abia reușește să se miște în spațiul de care dispune. Responsabila magazinului de care aparține respectivul cen- -tru de colectare, Mariana Los- chosse, ne spune că totul se datorează faptului că ambalajele nu

tul de colectare situat agroalimentară din gării Reșița-Sud. Xn„Primim borcane, 
dar... numai cu căruța"în geamul centrului de colectare a sticlelor și borcanelor goale_ un af.ș _ achiziționează(subl. ns.) borcane . ... _____prioritate" — sint ridicate la timp. Intrucit asemenea neajunsuri am întîlnit și în alte unități (magazinul alimentar nr. 15, complexul „Nera", „Alimentara nr. 10 ș.a.) am cerut explicații directoarei întreprinderii comerciale de stat pentru mărfuri alimentare Reșița, tovarășa Viorica Aghescu, care ne-a spus :— Intr-adevăr, problema-proble- melor o constituie neridicarea operativă a ambalajelor din toate unitățile comerciale. Firește, fenomenul este păgubitor atît pentru noi — întrucît deținem în stoc valori mari — dar și pentru întreprinderile furnizoare de produse alimentare, care nu dispun de ambalaje pentru livrarea mărfurilor. în plus, cetățenii sînt purtațl pe drumuri, pentru că nu putem prelua toate sticlele care ni se oferă. în ce ne privește, pentru îmbunătățirea preluării ambalajelor de la populație, am înființat in municipiul Reșița 15 puncte de preluare — și vom mai înființa și altele. Dar tot nu vom rezolva problema atîta timp cit I.C.R.A. șl I.L.F. nu ridică mai operativ ambalajele acumulate in magazine.Chiar cu ocazia raidului nostru am surprins la magazinul „Nera", mașina 21-CS-3 918, care adusese marfă (delegat — Bălan Cornelia), dar... mașina se întorcea goală pentru că delegatul a refuzat — cu de la cl putere — să preia ambalajele. Inspecția comercială de stat nu observă aceste practici ? Și dacă le observă, de ce nu ia măsuri ? (Nicolae Cătană, corespondentul „Scinteii").

din Piața Traian această unitate se cu prioritate goale". De ce greu de spus. Oricum, cîteva zeci de gospodine cu sacoșele încărcate „prioritar" cu borcane, așteptau pe Ia ora 11 să le predea, deși programul începe... de la ora 9. în sfîrșit, apar oamenii unității, una din gospodine încearcă să scoată din sacoșă borcanele, dar e „sfătuită" să mai aștepte. Nu-s ambalajele gata ? Ba da. Nu-s banii pentru achitarea celor achiziționate ? Ba sînt. Atunci ? De pe o .stradă din spate apare o căruță plină vîrf cu saci. în saci — sticle de tot felul. Și ceva borcane. Un scurt dialog cu unul din cei trei inși care însoțeau atelajul, apoi unii încep să descarce, alții să așeze în lăzi. Și se descarcă, se descarcă, gospodinele încep să-și piardă răbdarea. în sfîrșit, s-a terminat. Urmează un scurt dialog între gestionar și cel 3 mușterii, punctată din cînd în cînd de vagi nemulțumiri, dar pînă la urmă, „ambele părți" sînt mulțumite. Inșii se urcă în căruță și dispar. Primul client dă să scoată și el borcanele, dar este oprit cu un gest de... neputință. „Nu vedeți că toate lăzile sînt pline ?“ Toți cei de la rînd sint nevoiți să se întoarcă acasă cu „prioritățile"... in, sacoșe — și cu îndreptățită nemulțumire pentru (Laurențiu Duță).

„cu

timpul pierdut.
sa durezeCît trebuie 

stagiul in magazine 
al sticlelor colectate ?Un raid prin unitățile comerciale ale Reșiței, în legătură

Ceea ce este valabil este valabil pentru tot produce în Țara de Sus. muncii bucovinenilor direct sau indirect, zestrea nicie și de talent adusă de veac.— Există, desigur, o linie de creativitate in munca _____Stăm de vorbă cu Adriana-Mariana Bejan, secretara comitetului de partid, și Axinia Turcu, șefa atelierului de creație de la întreprinderea de tricotaje „Zimbrul" din Suceava. întreprinderea noastră, unitate reprezentativă pentru județ, ctitorie a „Epocii Ceaușescu", pune în valoare, cu eficiență maximă, virtuțile binecunoscute ale zonei noastre etnografice. Portul popular bucovinean este socotit, pe bună dreptate, printre cele mai frumoase din țară ; ba, după unii, este chiar cel mai frumos. Desigur, cele peste cinci mii de femei de la „Zimbrul" nu cos iia așa cum au cusut-o mamele și bunicile lor, ori chiar ele însele ; dar bunul gust, rafinamentul, delicatețea care s-au perpetuat și s-au afirmat de-a lungul secolelor sau chiar a mileniilor se răsfrîng în obiectele create astăzi. Producția noastră este cunoscută pe multe meridiane și ne bucurăm cînd aflăm că în materie

pentru lemn, ceea ce seRoadele încorporează, de hăr- ei dincontinuă noastră.
de creație „Zimbrul" este socotit „universitate".Continuitatea este evocată oriunde pe meleagurile sucevene. Ne spunea Dimitrie Hreciuc, primarul orașului Cimpulung Moldovenesc :— Oamenii noștri își probează prin fapte de muncă și de construcție patriotismul, atașamentul față de orinduirea noastră, față de partidul nostru comunist. Eu cred că nu este o întimplare faptul că tocmai la Suceava tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Aceste locuri evocatoare, care mărturisesc vechimea tradițiilor noastre de luptă, de cultură și civilizație, sînt o adevărată școală do patriotism și încredere în forța poporului". Oamenii Cîmpulungului Moldovenesc muncesc cu dăruire exemplară ; este de ajuns dacă spun că cei circa 4 500 de oameni ai muncii din industrie dau anual o pro- ducție-marfă de peste un miliard de lei....Orașele și satele Sucevei sînt atestate documentar din străvechime. Vin dinspre trecut și navighează spre viitor desfășurînd cu splendoare pînzele în prezent. Duc cu ele zestrea cea mai prețioasă pe care acest frumos colț de țară îl aduce în marele concert al întregului pă- mînt al României socialiste : oamenii săi.
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In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recentul forum al democrației muncitorești, revoluționare

BĂTĂLIA PENTRU 2700 MW <"» METALUL
-judicios gospodărit, sever economisit!

LA TURCENI: Eforturi susținute pentru realizarea 
noilor capacități energeticeContinuăm anchetele „Scînteii" pe șantierele de investiții din ramura energiei electrice. In acest an sint prevăzute a intra in funcțiune importante capacități energetice a căror putere este de peste 2 700 MW, din care circa 1 500 în termocentrale și 1 200 în hidrocentrale. Constructorii, montorii și furnizorii de utilaje sînt chemați să acționeze cu hotărî- re, mobilizîndu-se exemplar pentru realizarea obiectivelor de investiții din acest domeniu, sarcină exprimată cu toată claritatea de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la Plenara comună a Consiliului. Național al Oa

menilor Muncii si Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice si Sociale : 
„TREBUIE SĂ LUAM TOATE MĂSURILE PENTRU A PUNE IN 
PRODUCȚIE TOATE CAPACITĂȚILE PREVĂZUTE PENTRU ACEST AN SI 
PENTRU ANII URMĂTORI, ASTFEL INCIT ENERGIA PE CĂRBUNE SI PE 
ȘISTURI SĂ NE ASIGURE CIRCA 40-50 LA SUTĂ DIN NECESARUL DE 
ENERGIE IN CINCINALUL VIITOR".Cum se acționează ,pe șantierele energetice pentru transpunerea în fapt a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru ca aceste obiective să intre cît mai grabnic în funcțiune ? Ce măsuri se întreprind pentru accelerarea ritmului la realizarea capacităților prevăzute a fi racordate în acest an la sistemul energetic național ?In ancheta de azi ne propunem a prezenta acțiunile, măsurile și eforturile de îmbunătățire a activității de investiții de la întreprinderea 
electrocentrale Turceni.

O condiție esențială : 
urgentarea livrărilor...Potrivit graficelor de lucru stabilite, peste puțin timp urmează să intre în funcțiune la termocentrala Turceni un nou grup de 330 MW, care va spori puterea instalată a acestui important obiectiv energetic la 1980 MW. Din această perspectivă, fiecare zi și oră bună de lucru au căpătat o valoare inestimabilă. Iar programele de lucrări, detaliate pină la cele mai mici operații, dovedesc că pe șantier a fost pe deplin înțeles acest imperativ, exprimat cu toată fermitatea de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară comună. O primă confirmare ne-o oferă discuția cu șeful formațiilor de montaj cazane din cadrul antreprizei „Energomontaj", subinginerul Nicolae Răceanu.— In prezent am. aprins focul la cazanul de 1 035 tone de abur oră,- ne spune acesta. Urmează apoi operațiile de curățire a cazanului de impurități,, după care vom începe probele necesare la turbină.Dar aceste eforturi, lăudabile în sine, nu pot fi. materializate cu succes fără aportul furnizorilor. Or, întreprinderea „Vulcan" din București este restantă cu 14 diafragme, necesare imediat după pornirea cazanului. Și alți furnizori au datorii neonorate față de șantierul din Turceni.: întreprinderea de elemente pneumatice și de automatizări Bir- lad — cu 48 de baterii pentru măsurarea debitului ; întreprinderea mecanică Mediaș — cu 4 reductori de presiune pentru instalațiile de aer comprimat ; întreprinderea de mașini grele București — cu 4 suporți de portperii de la excitatricea generatorului ; întreprinderea mecanică de utilaj minier Baia Mare — cu un concasor de zgură. Ne exprimăm convingerea că furnizorii menționați vor recepționa acest semnal și vor răspunde cu maximă promptitudine solicitărilor primite de pe șantier.

Un fapt rămîne de neînțeles : de ce în pofida analizelor săptămînale, a planurilor de măsuri elaborate, a 

problemă de maximă
I ÎNSEMNĂTATE
preocupare de maximă

RĂSPUNDERE

angajamentelor asumate și promisiunilor făcute de către furnizori, restanțele se mențin, in continuare, amenințind să pericliteze' 'chiar și respectarea termenului de punere in funcțiune la noul grup energetic ?
...dublată și de grija 

pentru calitatea utilajelorIntr-a'devăr, dacă urgentarea livrărilor este o condiție esențială pentru reușita eforturilor depuse de montori pe șantier, nu mai puțin importantă este grija pentru realizarea unor echipamente de calitate, cu o fiabilitate sporită.- Subliniem această cerință întrucît s-a constatat că unele echipamente sosite pe șantier nu corespund din acest punct, de vedere.— In timpul probelor, menționează ing. Paul Matic, directorul antreprizei „Energomontaj" Turceni, au 

fost semnalate o serie de deficiențe la unele echipamente. Așa cum e normal, am cerut să fie remediate de furnizori, fapt care, implicit, a dus la prelungirea probelor pregătitoare. Mai exact, este vorba de unele instalații livrate de întreprinderile „Aversa" și „Vulcan" din București, de întreprinderea de construcții de mașini din Reșița și întreprinderea de mașini grele București. Pentru recuperarea acestor nedorite întirzieri și urgentarea probelor s-a luat măsura ca montorii să lucreze, fără întrerupere, împreună cu echipele de exploatare ale beneficiarului, la toate punctele de lucru care impun acest ritm.Comentariile ar părea de prisos. Nu este așa și nici nu pot fi evitate o serie de întrebări : cum s-ău putut strecura asemenea nedorite defecțiuni de calitate ? Cine și în ce mod exercită controlul de specialitate în întreprinderile producătoare ? Ce măsuri s-au luat pentru prevenirea lor în viitor ? Sînt intre-, bări care trebuie să constituie pentru conducerile și colectivele de oameni ai muncii din unitățile menționate un subiect de meditație, dar și prilejul pentru adoptarea unor măsuri energice în vederea înlătu

rării definitive a unor . asemenea .neajunsuri.
Concentrare maximă 
a forțelor pe șantierPe șantier se lucrează în ritm intens, cu maximă responsabilitate pentru ca noul grup de 330 MW să fie pus în funcțiune. La instalațiile generatorului se află în stadiu final lucrările de etanșare și pregătire pentru racordarea la sistem a noii capacități energetice.Cuvîntul de ordine : calitatea ireproșabilă a fiecărei lucrări realizate. In acest scop au fost aduse o serie de îmbunătățiri și modernizări menite să ducă la creșterea fiabilității, la obținerea unor parametri superiori în funcțiune.— Dintre principalele soluții tehnice aplicate, preciza ing. loan Be

cherii, șeful asistenței tehnice de la Turceni din partea Centralei industriale de utilaj energetic și metalurgic, aș menționa în primul rind montarea în zona vaporizatorului a panourilor de țeava cu aripioare laminate și a suspensiei suplimentare la cazan, care contribuie la reducerea eforturilor mecanice și implicit la diminuarea spargerii țevilor in timpul funcționării. Totodată, a fost montat un grătar postardere care are efect asupra reducerii consumului de hidrocarburi necesar pentru întreținerea arderii lignitului. La mori s-au luat măsuri pentru mărirea duratei de exploatare.Desigur, este important ca noua capacitate să fie racordată cît mai rapid cu putință la sistemul energetic național, dar mult mai important este ca ea să producă la parametrii proiectați. Tocmai de aceea, în prezent la Turceni se efectuează o serie de lucrări menite să contribuie la atingerea puterii planificate și la celelalte grupuri aflate în exploatare.— Aceste, lucrări, ne spunea ing. Victor Vaida, director al întreprinderii electrocentrale Turceni, vizează în primul rînd îmbunătățirea schemei de funcționare a instalațiilor. Pentru asigurarea corespunzătoare a apej de răcire a turbinelor se realizează o sursă suplimentară care constă dintr-un baraj situat la 4—5 km amonte de centrală și o aducțiune a apei decantate. Lucrările sînt în grafic, dar executanții — Trustul de construcții hidroenergetice și trustul „Energoconstrucția" — țrebuie să-și intensifice ritmul de execuție pentru a se respecta termenul de punere in funcțiune — august a.c. Se află in plină desfășurare construcția celor 6 linii de la epurar.e chimică nr. 2, și acum este necesară livrarea grabnică a restului de echipamente solicitate pe șantier.Un volum foarte mare de lucrări se execută și la gospodăria de cărbune pentru simplificarea schemelor tehnologice și construcția a două tunete de dezgheț al; lignitului, a unor stații de cîntărire a vagoanelor, a unor închideri și încălziri la turnurile de deversare. Sînt concentrate efective și mijloace mecanice importante, iar după modul de desfășurare , a lucrărilor există garanția că acestea vor l'i realizate la termen.Pe șantierul de la Turceni sc acționează ehergic, eu hotărîre, prin muncă responsabilă — așa cum o impun exigențele actuale subliniate cu fermitate de secretarul general al partidului la recenta plenară comună' — pentru a intensifica ritmul lucrărilor astfel incit grupul nr. 6 tie 330 MW să fie racordat cit mai curind la sistemul energetic național. Esențial este ca eforturile depuse de montori și beneficiar să fie sprijinite îndeaproape, cu promptitudine și solicitudine, de .către furnizorii echipamentelor restante. Asupra modului în care răspund aceștia sarcinilor asumate, vom mai reveni.
) Ion LAZĂR

Prin natura producției sale. întreprinderea, de construcții de. nave și utilaj tehnologic din Tulcea se numără printre consumatorii importanți de metal. întrucît în fiecare an unitatea tulceana folosește in procesul de fabricație peste 25 mii tone de metal, in mod firesc, utilizarea rațională, gospodărească a acestei resurse materiale trebuie să se situeze permanent în centrul preocupărilor întregului colectiv. Aceasta cu atît mai mult cu cit, așa cum a subliniat tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU Ia recenta plenară comună, in elaborarea oțelurilor și in prelucrarea lor se pierd încă multe materii prime, ceea ce impune să se acționeze cu toate forțele pentru a lichida'rapid aceste stări negative de lucruri din multe sectoare de activitate.CÎT DIN METALUL CONSUMAT SE REGĂSEȘTE ÎN PRODUSUL FINIT ? O analiză a modului în care au fost respectate normele de consum pune in evidență că în anul 1984 și în primele cinci luni din acest an, în întreprindere s-au obținut reduceri însemnate ale consumurilor specifice de metal. Anul trecut, acțiunile întreprinse in scopul perfecționării constructive a unor repere și sub-’ ansamble, îmbunătățirii anumitor tehnologii, reintroducerii în circuitul economic a materialelor refolosibile au avut drept efect economisirea a peste 150 tone de metal, coeficientul de utilizare a metalului fiind de 89 la sută, cu un procent peste cel planificat ; în primele cinci luni din acest an s-au economisit aproape 200 de tone de metal, iar coeficientul' de utilizare a metalului a ajuns la a- proape 92 la sută.Care este suportul acestor bune rezultate ? Am adresat această întrebare tovarășului Paul Dănăilă, in- ginerul-șef al întreprinderii cu pregătirea fabricației. „în cea mai mare parte, economia de metal s-a obținut prin aplicarea unor tehnologii noi. Dacă în urmă cu 4—5 ani. cînd am început construcția de nave la Tulcea. debitarea tablei se făcea mai ales manual, acum s-a ’generalizat debitarea automată după peliculă a tablei pentru corpurile navelor mari pțocecleu care asigură creșterea cu 2—3 procente a coeficientului de utilizare a metalului. De puțin timp am trecut Ia, o. nouă tehnologie de, debitare automată a tablei. Este vorba de debitare după control numeric care, pe lingă un spor de productivitate de pină la 10 la sută, asigură și economii de zeci de tone de metal pe an. O dată cu aplicarea acestor tehnologii s-au creat posibilități de reintroducere în circuitul productiv a unor însemnate cantități de metal refolosibil. Piesele mărunte. de exemplu, nu le mai confecționăm decit din resturile de metal rămase de Ia debitarea celor de dimensiuni mari. Aplicînd tehnologia de debitare automată după control numeric, gradul de utilizare a tablei ajunge pină la 97—98 la sută".NAVELE CONSTRUITE LA TULCEA POT FI MAI UȘOARE. „Chiar dacă navele pe care le realizăm noi sînt după proiecte tip. iar prin teh

nologiile promovate am operat reduceri de consumuri, încadrindu-ne în normele cerute de Registrul naval — ne spune tovarășul Constantin Duțu, directorul întreprinderii — apreciem că există încă importante rezerve de economisire a metalului. Pentru a le pune în valoare este necesar să promovăm cu mai mult curaj materialele mai ușoare, dar cu aceleași caracteristici tehnice, în special tablă, pe care furnizorii ar putea să le asigure. Desigur, aceasta presupune un efort mai mare de concepție, dar ar avea efecte favorabile nu numai pe planul consumului de metal, ci și în cel al diminuării consumului de combustibil în exploatare. Este o cerință de prim ordin pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat-o cu putere la recenta plenară comună și sintem datori să facem totul pentru a o Înfăptui".De bună seamă, la înfăptuirea a- cestei sarcini trebuie să-și aducă în
La întreprinderea de construcții de nave 

și utilaj tehnologic din Tulcea
Ce rezultate s-au obținut, ce măsuri sînt necesare 
în continuare pentru reducerea greutății navelor

treaga contribuție și proiectanții navelor. Din discuțiile purtate cu specialiștii am aflat că proiectantul — ICEPRONAV Galați — în loc să promoveze oțelurile de rezistentă superioară, indică în proiecte materiale de grosimi mari, care încarcă nejustificat consumul de metal. Un exemplu edificator : prin reproiec-, tarea, anul trecut, a cargoului de 7 500 tdw. aflat în fabricație la Tulcea. nu s-a urmărit reducerea greutății navei, ci doar creșterea rezistenței corpului de navă. Deși era normal să se treacă pe scară largă la utilizarea laminatelor cu rezistență superioară, pe care industria metalurgică are posibilități să le producă. în documentațiile de execuție, laminatele de aceeași calitate și de o anumită grosime au fost înlocuite eu altele mai grele. Se apreciază că dacă se va utiliza documentația a- minti-tă. navele do 7 500 tdw ce vor fi produse în continuare vor l'i cu aproape 10 la sută mai grele.Dar nu numai corpul navei este, mai greu. „Unele agregate oferite, de industria constructoare de mașini, pentru a Ie monta pe nave, sînt'cil 20—30. la sută mai grele decît cele similare produse de alte țări — ne spune inginerul Traian Ispir, șel’ul colectivului din Tulcea al ICEPRONAV Galați. Este vorba de pompe, generatoare, tablouri electrice. Pentru a ține pasul cu firmele constructoare de nave din țările cu tradiție, așa cum ne-a cerut conducerea partidului, este nevoie să trecem Ia reproiectarea rapidă a mașinilor și agregatelor cu care echipăm vapoarele, iar industria metalurgică să răspundă prompt solicitărilor industriei navale, livrînd oțelurile de calitate superioară șolicitate de noi și în sortimentele necesare".UN APEL CĂTRE FURNIZORI IN VEDEREA ECONOMISIRII METALULUI. Cum răspunde în prezent industria metalurgică cerinței asigurării unor laminate de calitate 

superioară, mai ușoare, pentru reducerea greutății navelor ? „Cu toate că există un program stabilit între întreprinderea noastră și Combinatul siderurgic Galați pentru livrarea unor laminate navale în trepte de grosime, de 0,5 mm, în cei patru ani de cînd discutăm acest lucru nu s-a întreprins nimic concret — ne spune inginerul Corneliu Dascălu. directorul comercial al întreprinderii tulcene. De. exemplu, deși comandăm tablă de 10,5 mm. ni se trimite tot tablă de 11 mm. Or. un calcul arată că numai o zecime de milimetru în plus la toate laminatele folosite pentru corpul unei nave de 7 500 tdw mărește greutatea vaporului cu 3.5 tone. Cum noi lucrăm cu laminate a căror toleranță maximă față de cea prevăzută în proiect este cu 7—8 zecimi de milimetru mai mare, vapoarele construite de noi sînț mai grele, numai din această cauză, cu aproape 10 tone, chiar dacă luăm toate măsurile tehnologice pentru diminuarea consumului de metal".O altă cale de reducere a greutății navelor este aceea a folosirii laminatelor la dimensiuni cît mai apropiate de mărimea pieselor, pentru a diminua cît mai mult pierderile tehnologice la debitare și prelucrări. Nici în acest sens Combinatul siderurgic Galați nu rșspunde cu promptitudine solicitărilor întreprinderii din Tulcea. Față de 10—12 formate de tablă navală contractată, se livrează cantitatea necesară de laminate doar in cinci sortimente, și acestea de dimensiuni mult mai mari decît cele comandate.Indiscutabil, conducerea Combinatului siderurgic din Galați are datoria să examineze cu toată răspunderea această stare de lucruri, pentru a sprijini pe constructorii de nave în .eforturile lor pentru diminuarea consumului de metal. Nu este insă mai puțin adevărat că nici la șantierul naval- tulcean nu s-au epuizat toate posibilitățile de reducere a acestor consumuri specifice. Ce măsuri se întreprind și sint necesare în continuare în acest scop '!, Pentru diminuarea consumului de metal la confecționarea tubulaturii navelor, întreprinderea tulceană va trece în curî.nd la realizarea acesteia prin pro.cedeul .tehnologic de copiere, re-, dueîndu-se. astfel greutatea instalațiilor respective cu aproape 5 la sută. Cu mai . multă stăruință este nevoie să se acționeze pentru reducerea rebuturilor ; în primele cinci liini ale anului acestea au însumat aproape 30 tone de metal, care numai in parte pot fi puse pe seama unor defecte ascunse de fabricație ale materialelor. ele datorîndu-se. în principal, unor greșeli de execuție.Toate acestea impun, așadar, acțiuni mai ferme ale tuturor unităților și factorilor de care depinde' direct sau indirect reducerea consumului de metal în construcția de nave. Este necesar deci ca, acționîndu-se în spiritul sarcinilor subliniate la recenta plenară comună, să se ia toate măsurile necesare pentru economisirea metalului.
Neculai AMIHUEESEIcorespondentul „Scînteii"

Cu deplină răspundere pentru strîngerea 
neîntîrziată a tuturor nutrețurilor

Vară nefiresc de ploioasă pe meleagurile Sibiului. De mai bine de 
două săptămini plouă aproape in fiecare zi. Ploi reci si abundente ce 
îngreunează mult munca oamenilor in timp. Și sint atitea lucrări de 
făcut,- toate stringente de acum. Una din acestea, de cea mai mare im
portanță, este strinsul furajelor. Cum este organizată și cum se des
fășoară această acțiune in condițiile climatice dificile ale acestei veri?

Program cuprinzător de măsuri 
pentru gospodărirea judicioasă 

a resurselor de furajePentru a avea o imagine reală asupra resurselor de furaje de care dispune in această perioadă județul Sibiu, vom arăta că unitățile agricole de stat și cooperatiste dispun de o suprafață de finețe de aproape 38 000 hectare, din care circa 8 000 hectare le reprezintă finețele de luncă pe care iarba este ajunsă de acum la maturitate. Lor li se adaugă 8 000 hectare cu trifoliene vechi, care împreună cu finețele naturale și plantele furajere cultivate pe suprafețe arabile constituie principala sursă pentru formarea stocului de furaje valoroase necesare în perioada de stabulație. Se apreciază că, pentru furajarea rațională a animalelor pină la ieșirea din iarnă, in mod obligatoriu ar trebui constituit un stoc de cel puțin 100 000 tone fin și 400 000 tone suculente, ceea ce, raportat la suprafețele ocupate cu plante furajere, este pe deplin posibil de realizat. Cînd spunem aceasta avem în vedere nu numai calcu

lele care au stat la baza întocmirii balanței furajere, ci și resursele mari de nutrețuri ce există efectiv în acest an in județul Sibiu. Condiția care se pune este ca în fiecare unitate să se respecte, punct cu
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punct, programul județean de gospodărire a resurselor furajere, program care, pe lingă măsurile ce stabilesc modalitățile concrete de acțiune în vederea asigurării stocului necesar perioadei de stabulație, pune un accent deosebit pe scoaterea la pășunat a întregului efectiv de bovine și ovine, astfel îneît întreaga cantitate de nutrețuri de pe finețe și suprafețele cultivate pe terenurile arabile să fie cosită, adunată și conservată pentru iarnă. Bunăoară, acum, în prima etapă, ar trebui să se asigure 40 000 tone fin și 18 000— 20 000 tone semifîn. Dar să vedem 

cura se1 respectă acest program și, strins legat de aceasta, ce garanții există că fiecare unitate iși va asigura furajele necesare iernării animalelor.
Bunii gospodari iși asigură 

de pe acum nutrețurile 
pentru iarnăPentru început să reținem faptul că la această dată este, practic, în

cheiată prima coasă la trifoliene, iar finețele de luncă au fost cosite pe mai bine de jumătate din suprafață. Din situația operativă întocmită la nivelul județului' rezultă că in finarele cooperativelor agricole se află de acum depozitate circa 20 000 tone fin. La acestea se adaugă alte 10 000 tone de nutrețuri, în general leguminoase, ce se conservă sub formă de semil'în sau semisiloz. Trebuie spus însă că aceasta nu este deloc mult dacă avem în vedere masa vegetativă bogată ce s-a dezvoltat în acest an atît la trifoliene, cit și pe finețe.

După cantitățile mari de fin depozitate in baza furajeră rezultă că la cooperativele agricole din Apol- du de Jos și Apoldu de Sus. la cele din Bogatu, Broșteni, Dobîrca, Alțî- na, Marpod, Cornățel, Vu'rpar, Aței, Laslea, Șaros, Mălîncrav, Stejeriș, Retiș, Cristian, Șelimbăr sau Blăjel au fost cosite pină la această dată nu numai finețele de luncă, ci și cele de deal. In această ordine de idei se Cuvine evidențiat modul în care conducerile unităților agricole amintite mai sus, consiliile populare . din aceste localități âu acționat și acționează pentru participarea organizată la ștrînsul fînețelor a tuturor cooperatorilor, a celorlalți oameni din sat care au angajat, incă cu mai mulți ani în urmă, anumite suprafețe de finețe pentru a le Întreține și recolta în acord global.Deși ploua mărunt cind am ajuns în zona Agnita, respectiv in unitățile consiliului agroindustrial Bir- ghiș, pe întinsul fînețelor sute și sute de cosași iși continuau munca, îndemnați și de faptul că iarba u- medă este incomparabil mai ușor de cosit decît acea cu păișul uscat.. Cu coasa, dar și cu mijloacele mecanice. aici au fost recoltate pină acum peste 400 hectare cu‘ finețe și oamenii sînt hotărîți să sporească și mai mult ritmul de lucru, astfel incit pe 1 800 hectare să se obțină în acest an cel puțin două coase. în felul acesta deficitul de suculenta 

va fi acoperit nu cu grosiere, ei cu nutrețuri de cea mai bună calitate, în acest scop, pentru a preîntîmpina orice formă de risipă și a asigura continuitatea cositului finețelor au fost luate măsuri pentru extinderea metodelor de conservare a nutrețurilor sub formă de semifîn și semisiloz. Pină în prezent au fost conservate pe această cale circa 500' tone, acțiunea aflîndu-se în plină desfășurare.
Locul furajelor este în fînare 

și nu pe cimp ISuprafețe mari de finețe cosite sînt acoperite cu brazde de iarbă, aflate în diferite stadii de uscare. Unele din acestea stau întinse pe pajiști de mai multe zile. Mereu în bătaia ploilor, iarba cosită iși pierde treptat din valoarea nutritivă, ca să nu spunem că de acum este chiar în pericol de a se degrada, în cazul acestor nutrețuri, una din soluții ar constitui-o conservarea lor sub formă de semifin. Se pare însă că nu toți crescătorii de animale din județ sint convinși de eficiența a- cestei metode, devreme ce pe ansamblul sectorului cooperatist al agriculturii au fost conservate pe această cale doar cu ceva mai mult de 10 000 tone. Așa se explică faptul că unele unități, și ne-am referi în primul rind la cooperativele agricole Cirtișoara, Noul Român, Aciliu, Șura Mică, Scorei, au depozitat în fînare sau silozuri cantități nesemnificative de nutrețuri. Se pare că specialiștii din aceste unități, și nu numai de aici, așteaptă momentul ideal de recoltare, adică atunci cind vremea va fi frumoasă. Este o mentalitate care, in actualele condiții 

climatice, riscă să ducă la pierderi de furaje. Făcind această subliniere avem in vedere, in primul rind, ritmul de recoltare, destul de scăzut, din ultimele zile. Nu numai timpul este înaintat acum pentru cositul finețelor, ci și masa vegetativă a acestora este deosebit de bogată. Iată de ce trebuie acționat cu fermitate și operativitate pentru intensificarea ritmului de recoltare, astfel îneît întreaga cantitate de iarbă de pe finețe să fie strinsă și conservată corespunzător.
Pășunatul — formă eficientă 

și ieftină de hrănire 
a animalelorDacă ar fi să evidențiem una din măsurile cuprinse în programul județean de dezvoltare a zootehniei ce își găsește o deplină concretizare practică în toate unitățile agricole, atunci trebuie să începem cu modul în care este organizat pășunatul animalelor. Da, pășunile sînt „pline" de animale, care în această perioadă își asigură hrana necesară numai de pe pajiști. Și ceea ce trebuie subliniat în mod deosebit este faptul că în multe locuri animalele stau pe pășune, practic, zi și noapte. Am văzut în județul Sibiu citeva pășuni pe care au fost organizate tabere de vară, dotate cu tot ce este necesar unui proces normal de producție în zootehnie. Complexele pastorale de la Fintîna Rece, Balta Neagră sau Criut, aparținind întreprinderilor a- gricole de stat Dealul Ocnei și Șura Mare, reprezintă în această privință nu numai un model de organizare, ci și o demonstrație practică de cum pot și trebuie să fie puse în valoare 

marile resurse de furaje de pe pajiștile naturale. Am văzut la complexul' pastoral Fintîna Rece nu mai puțin de 500 de vaci de la care se mulg zilnic in medie cite 15 litri de lapte de la fiecare vacă furajată. Lapte., realizat in special din hrana de pe pășune și la un cost ce nu depășește 1,50 lei litrul. Aduse la începutul lunii mai, animalele stau efectiv zi și noapte pe pășune, unde au asigurată și apa, iar la nevoie și adăpostul temporar sub pilcurile de arborete anume lăsate pe întinsul pășunii. Există aici și patru tabere de vară, un fel de șoproane, dar în care animalele stau doar atit cit ține mulsul. Se apreciază că investițiile făcute cu amenajarea pășunii și a adăposturilor au fost recuperate încă după primii cinci ani de exploatare.Nu este în intenția noastră să facem o descriere amănunțită a modului în care sînt organizate complexele pastorale în județul Sibiu, pentru că ne-ar fi greu în cîteva rînduri să facem o demonstrație exactă a numeroaselor avantaje pe care le prezintă un asemenea sistem de furajare și îngrijire a animalelor. Cei interesați insă ar avea multe de învățat din ceea ce s-a făcut, în județul Sibiu pentru punerea pe baze moderne, eficiente, a pășuna- tului tradițional. Tocmai de aceea eSte de datoria Ministerului Agriculturii să facă larg cundscută experiența crescătorilor de animale de aici. Și aceasta acum, cînd oamenii se pot convinge pe viu de eficiența organizării complexelor pastorale.
Iosif POP 
Nicolae BRUJAN corespondentul „Scînteii"
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PROMOVAREA SPIRITULUI COMBATIV,
REVOLUȚIONAR - CERINȚA ESENȚIALA
A ACTIVITĂȚII POLITICO-EDUCATIVE *)

Prin modul nou, profund creator și revoluționar, de abordare a sarcinilor și obiectivelor social-econo- mice, prin cuprinzătoarea deschidere spre înnoiri și perfecționări în toate domeniile de activitate, Congresul al IX-lea al partidului a inaugurat o perioadă de dinamism fără precedent în dezvoltarea societății socialiste românești, de uriaș avînt creator al întregului popor. Ideile fundamentale, orientările și obiectivele stabilite de Congresul al IX-lea și-au găsit deplina Confirmare în toată această perioadă, fiind mereu îmbogățite și puse de acord cu noile fenomene și ternaționale.Activitatea desfășurată ultimii 20 de obținute pe toate planurile construcției socialiste, sporirea prestigiului României pe plan internațional, ca militantă perseverentă pentru prietenie, colaborare și pace în lume, poartă pecetea gîndirii și acțiunii revoluționare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a imprimat în toate domeniile vieții politice și social- economice un stil de gîndire și de muncă dinamic, cutezător, mereu deschis înnoirilor, potrivnic oricăror dogme și închistări, un înalt spirit de răspundere în înfăptuirea politicii interne și externe.De numele secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sînt indisolubil legate originalitatea soluțiilor adoptate in ultimele două decenii pentru rezolvarea problemelor hotărîtoare în organizarea și conducerea societății noastre, aplicarea creatoare a concepției materialismului dialectic și istoric, a adevărurilor universal-va- labile la condițiile din România.Stadiul actual al economiei naționale, problemele cu care se confruntă în împrejurările puternicei crize economice mondiale situează in centrul preocupărilor partidului, ale organelor și organizațiilor sale, ale întregului popor, multiple și complexe sarcini de care depind menținerea dinamismului economic și modernizarea accentuată a tuturor ramurilor producției materiale, creșterea eficienței întregii activități e- conomice. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, realizările obținute de partidul nostru, in a- ceastă perioadă, „sînt nemijlocit le
gate de faptul că el a rupt cu ho
tărire cu concepțiile vechi, dogma
tice, rigide, luind atitudine fermă 
împotriva a tot ceea ce nu mai co
respunde noilor condiții economico- 
sociale, promovînd cu curaj noul in 
toate domeniile de activitate". Acest spirit novator a contribuit la creșterea rolului conducător al partidului, la activizarea întregii munci politico-ideologice și cultural-educative, la sporirea combativității revoluționare, a spiritului militant, intr-un cuvînt la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, revoluționare.Raportînd nivelul activității ideologice la exigențele actuale, la sarcinile și răspunderile sporite ce revin organelor și organizațiilor de partid, se desprinde, ca o cerință 
mereu actuală, necesitatea de a im
prima muncii politico-educative un 
pronunțat caracter combativ, revolu
ționar.Formarea omului nou, cu un înalt nivel de conștiință socială și politică, capabil să înțeleagă, in lumina ideilor socialismului științific, legitățile generale, realitățile economice, sociale și istorice din țara noastră, din întreaga lume, să facă totul pentru edificarea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului în România constituie, după cum se știe, unul din obiectivele prioritare ale partidului. Acest lucru se impune cu atît mai mult cu cît, așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „asistăm la o anumită 
rămînere în urmă a activității teo
retice, ideologice și politico-educa
tive față de forțele de producție, față 
de schimbările în structura socială și 
în relațiile de producție", care trebuie înlăturată, astfel îneît activitatea din acest domeniu „să se trans
forme într-o forță care să determine 
dezvoltarea continuă a forțelor de 
producție, perfecționarea structurii 
și relațiilor sociale".în viziunea tovarășului Nicolae Ceaușescu, omul nou, constructor al socialismului și comunismului trebuie să fie stăpîn pe cele mai noi cuceriri ale științei, ale cunoașterii umane, să se caracterizeze prin înalte virtuți politice și morale, prin pasiune pentru muncă și creație, prin

procese interne și in-teoretică și practică de partidul nostru in ani, mărețele realizări

*) Consultație la tema : „Pro
movarea fermă a conștiinței 
revoluționare a partidului’ nos
tru despre lume și viață, com
baterea cu hotărire a manifes
tărilor înapoiate, \ retrograde, 
stimularea noului, întărirea 
spiritului de răspundere, a dis
ciplinei și ordinii — îndatorire 
permanentă a organelor și or
ganizațiilor de partid".

și acțiune,îndrăzneală în gîndire prin cutezanță în promovarea noului, prin fermitate in lupta pentru dreptate și adevăr.Concepția înaintată, științifică șl revoluționară a partidului nostru despre lume și viață — însușită de majoritatea poporului nostru — generează o atitudine combativă față de idei și fapte străine viziunii filozofice și etice comuniste. Generalizarea trăsăturilor conștiinței socialiste, revoluționare la toți membrii societății noastre, formarea fiecărui cetățean în spiritul atitudinii socialiste față de muncă, față de proprietatea socialistă, față de îndatoririle sociale legale și morale, față de familie și raporturile interumane, al unei înțelegeri juste a raportului între drepturi și obligații, combaterea risipei, indisciplinei,. fenomenelor de birocratism, de parazitism etc. — toate acestea reprezintă o- biective și sarcini permanente, concrete, ale organelor și organizațiilor 
de partid. „Avem nevoie de con
structori ai socialismului și comu
nismului, de cetățeni stăpîni pe 
meseria lor, pe știința și tehnica 
cea mai avansată, precum și pe 
concepția revoluționară despre lume. 
Avem nevoie de oameni care să știe 
că tot ceea ce realizăm servește 
bunăstării și fericirii poporului, asi
gurării independenței, suveranității, 
libertății patriei noastre". Formarea

combative ferme față de neîmplinî- rile din munca sa, luarea unor măsuri care să contribuie la ridicarea, la nivelul cerințelor actuale, a întregii activități.Experiența muncii de partid a pus, cu putere, în evidență adevărul că numai stăpînind temeinic fenomenele și procesele vieții economico-sociale, pătrunzînd în mecanismul lor se pot stabili măsuri menite să favorizeze schimbări de fond în concepția oamenilor și organizarea muncii, în atitudinea și comportamentul comuniștilor, al celor învestiți, cu răspunderi directe în asigurarea utilizării la maximum a tuturor capacităților de producție, a fondului de timp de lucru, în folosirea judicioasă a resurselor materiale și energetice. Prezența permanentă în mijlocul oamenilor, în colectivele de muncă, dialogul viu și realist cu cei care își aduc contribuția la îndeplinirea planului sînt modalități ale organelor și organizațiilor de partid de cunoaștere directă a situației, de apreciere chibzuită a rezervelor. Drept urmare, stabilirea unei ordini a priorităților și repartizarea celor mai competente cadre, a activiștilor cu înalt spirit de răspundere, cu experiență pentru a sprijini organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii în soluționarea operativă a tuturor problemelor de care depinde realizarea planului, creează posibilitatea concentrării

realizarea unor a- Teatrul de vară din Zalău
producție, de ce- maximum de eti

ÎN SPRIJINUL CELOR CARE STUDIAZĂ

oamenilor muncii sub Imperativul acestor exigențe s-a dovedit a fi, de-a lungul anilor, unul dintre țelurile educaționale majore, înscrise în programele politice ale partidului nostru.Dezvoltarea economico-socială a țării noastre în cincinalul 1986—1990 și în perspectivă pînă în anul 2000, în conformitate cu obiectivele și sarcinile înscrise în documentele Congresului al XIII-lea al P.C.R., depinde în măsură hotărîtoare de oameni, de gradul înalt de pregătire profesională și de afirmare a conștiinței lor.In documentele partidului nostru se subliniază necesitatea perfecționării permanente a muncii organizatorice de partid, a stilului și metodelor de muncă, dezvoltării vieții și democrației interne de partid. La Congresul al XIII-lea al partidului, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia că se impune a se acționa cu fermitate pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a activității tuturor organizațiilor și organelor de partid, astfel îneît să se afle in primele rînduri ale luptei pentru înfăptuirea politicii partidului. Fiecare organizație dei partid, fiecare membru de partid trebuie să-și îndeplinească rolul de forță politică conducătoare în unitățile în care își desfășoară activitatea. Introducerea spiritului revoluționar în 'gîndire și acțiune, a unui climat de perfectă ordine și disciplină, a unei atitudini critice și, mai ales, autocritice, dezvoltarea competenței profesionale și afirmarea largă a inițiativei creatoare în activitatea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, elemente definitorii ale stilului de muncă partinic, militant, nu pot fi concepute fără înțelegerea profundă a marilor răspunderi ce revin organelor și organizațiilor de partid.
Viața impune ca responsabilitatea 

comunistă să se manifeste perma
nent și atotcuprinzător, să se facă tot mai puternic simțită îndeosebi in procesul aplicării hotăririlor da partid, a indicațiilor date de secretarul general al'partidului, a legilor țării. Expresia cea mai elocventă a gradului de responsabilitate o constituie calitatea și eficiența muncii depuse ; simțul răspunderii presupune neapărat ordine și disciplină ; a munci cu răspundere înseamnă a aborda operativ noile probleme pe care viața le ridică mereu, iar dezvoltarea spiritului de inițiativă este o expresie importantă a simțului de răspundere. ,Realizarea în practică a acestor deziderate fundamentale — puternic reliefate în ampla cuvîntare a to
varășului Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară comună a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale — are in vedere, în mod deosebit, analiza cu maximum de exigență, într-un profund spirit critic și autocritic, revoluționar, a stilului și metodelor de muncă ale fiecărei organizații de partid, manifestarea unei poziții

eforturilor acolo unde complexitatea sarcinilor o impune cu necesitate.Un control sistematic și riguros, cu urmări eficiente și cu un puternic caracter preventiv și educativ sînt solicitate să exercite organele și organizațiile de partid asupra modului în care se acționează pentru transpunerea în practică a programelor speciale de creștere a productivității muncii, ridicare a nivelului tehnic-calitativ al produselor, reducere a consumurilor de materii prime și materiale, în mod deosebit de energie și combustibil.Pentru creșterea gradului de exigență față de realizarea, la timp și de bună calitate, a obligațiilor profesionale și de partid se impune ca deosebit de util să se procedeze la organizarea riguroasă a controlului de partid asupra îndeplinirii sarcinilor, astfel îneît toți comuniștii, indiferent de funcția deținută în ierarhia politică, să fie solicitați sistematic, pe bază de programare, să raporteze periodic în fața adunărilor generale de partid, a biroului sau în plenare ale comitetului asupra modului în care militează pentru înfăptuirea hotăririlor de . pectarea legilor țării.întărirea spiritului ne, cu prisosință, ca să fie astfel organizate îneît să asigure sporirea reală a capacității fiecărui comunist de a acționa ca un militant ferm pentru înfăptuirea sarcinilor de partid, pentru creșterea forței de intervenție politică' a organizației de partid în întregul său.Implantarea trainică a sentimentului datoriei, al responsabilității partinice este și rezultatul exigenței cu care este privită activitatea organelor și organizațiilor de partid, a activiștilor, a fiecărui comunist. Fără un control continuu și o îndrumare permanentă se poate ajunge la tocirea simțului datoriei.Responsabilitatea se amplifică permanent și ca urmare munci de educație, dezvoltare a acestei cifice comunistului, monstrat că un comunist, cu este mai mult solicitat în dierea și rezolvarea unor probleme, în organizarea și desfășurarea unor acțiuni, cu atît răspunzător față vitate și de aceea a organului și organizației de partid din care face parte. In același context se impune o mai bună îndrumare și sprijinire a organelor și organizațiilor de partid în vederea creării condițiilor necesare pentru atragerea tuturor co-, muniștilor la acțiuni concrete, știut fiind că sarcina de partid încredințată sistematic, controlabilă și controlată favorizează dobîndirea calităților politice, morale, organizatorice proprii militantului comunist.Temeinica pregătire politico-ideo- logică trebuie să se îmbine cu cea profesională și de cultură generală. Modificările profunde, revoluționare, în zestrea tehnico-materială a țării au concurat la dezvoltarea puternicului detașament al clasei muncitoare, care este pus în situația să

partid și res'partinic impu- aceste analiza

a unei intense de formare și trăsături spe- Viața a un comunist, solicitat de- cit stu-
se simte mai mult de propria sa acti-

răspundă unor exigențe deosebite, determinate de nivelul tehnic înalt al mijloacelor ' de rința utilizării cu ciență a acestora.Concomitent cu semenea cerințe se pun sarcini deosebite pentru ridicarea conștiinței politice, civice și morale a oamenilor muncii, chemați să înțeleagă pe deplin importanța noului statut social pe care îl au, răspunderea ce le revine in utilizarea potențialului productiv deosebit de însemnat ce le-a fost încredințat, pentru Îndeplinirea înaltelor sarcini ale construcției socialiste în țara noastră;In activitatea pe care o desfășoa
ră, —-— -----tid de om principial, cît și înțelegerea sarcinilor și obiectivelor ce stau in fața partidului, a întregului popor, sub- liniindu-se faptul că numai printr-o activitate stăruitoare, plină de dăruire și abnegație, putem obține rezultatele preconizate de cel de-al XIII-lea Congres al partidului. De aici spiritul de disciplină și ordine ce trebuie să caracterizeze activitatea tuturor organelor și organizațiilor de partid și, prin ele, a tuturor membrilor societății în lupta pentru îndeplinirea sarcinilor de producție.In agricultură, problematica majoră a acțiunilor inițiate de partid vizează utilizarea mai bună a fondului funciar, executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor din campaniile agricole, îndeplinirea sarcinilor din programele privind autocon- ducerea și autoaprovizionarea, creșterea producțiilor agricole, dezvoltarea zootehniei, a pomiculturii etc.Sarcinile deosebit de complexe privind dezvoltarea conștiinței revoluționare a maselor solicită prezența activă in' viața colectivă a cadrelor de conducere — directorul, ingine- rul-șef, toți specialiștii, maistrul, șeful de echipă ș. a. In acest sens, organele și organizațiile de partid acționează pe diferite căi pentru a face din fiecare cadru de conducere un om politic pe care să-1 integreze organic in actul educațional.Viața economico-socială arată pe lingă rezultatele bune și necontestat, obținute în toate sectoarele de activitate, ceea ce demonstrează un grad înalt de răspundere, de disciplină și ordine — ca trăsătură distinctă a unei părți însemnate a poporului nostru — constatăm totuși o oarecare rămînere în urmă a conștiinței. Deși s-au făcut progrese vizibile in realizarea sarcinilor .din industrie, nu se reușește, în unele sectoare, sâ fie utilizat pe deplin întregul potențial productiv, iar capacitățile folosite nu-și ating, în unele cazuri,, parametrii stabiliți. Se poate afirma că, în. afara unor cauze , obiectiv^ aceasta este consecința unor neîm- pliniri în organizarea producției și a muncii, a unui insuficient efort de gîndire, de creativitate în a găsi soluții noi, eficiente, a unor manifestări de indisciplină, cît și a unui insuficient interes pentru ridicarea nivelului pregătirii profesionale, tehnice, științifice și de cultură generală, pentru gospodărirea cu maximum de atenție a materiilor prime, combustibilului și energiei — așa cum s-a subliniat și la recentul forum al democrației noastre muncitorești, revoluționare.In munca organizatorică, politico- ideologică și cultural-educativă desfășurată de unele' zații de partid, di educaționali mai persistă încă aspecte de formalism, de inconsecvență, lipsă de fermitate și combativitate, împotriva cărora — așa cum recomandă, în permanență, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie acționat cu toată hotărîrea, în mod luționar. De aceea, se impun ției intensificarea și creșterea lului calitativ al acțiunilor tico-educative, desfășurate sub conducerea organelor și organizațiilor de partid. Deosebit de important este să se asigure o cît mai eficientă coordonare a tuturor acțiunilor politice și cultural-educative, prin perfecționarea permanentă a muncii organismelor special învestite cu a- semenea răspunderi, să se întărească opinia colectivă, de masă împotriva manifestărilor înapoiate, retrograde, prin folosirea, cu mai mult curaj, pricepere și răspundere a formelor și mijloacelor care și-au dovedit eficiența.

Așa Nicolae actuale 
multă atenție ridicării conștiinței 
politico-ideologice, formării conștiin
ței socialiste, astfel incit fiecare om 
al muncii să acționeze, în toate îm
prejurările, cu conștiința deplină 
că-și face datoria față de patrie, față 
de partid, față de socialism, față de 
viitorul României".

organele și organizațiile de par- trebuie să realizeze clarificarea către fiecare comunist, fiecare al muncii a aspectelor de ordin

că, de

'-organe și organi- le ceilalți factori

revo- aten- nive- poli-

cum subliniază tovarășul Ceaușescu, obiectivele etapei impun să se acorde „mai

Iulian POPESCUAcademia „Ștefan Gheorghiu1

Sensul etic al actului creatorPrezența creatorilor în mijlocul oamenilor, aproape de năzuințele care-i animă, de preocupările care le stimulează activitatea, prezența oamenilor de artă în miezul evenimentelor contemporane s-a dovedit a fi una din modalitățile dialogului cu publicul. Este un dialog complex în care, pe deplin conștient de rolul său, artistul înregistrează indicele de umanitate al unor variate manifestări, incidența lui cu dialectica dezvoltării sociale.De curînd, 
SÂLIȘTEANU - și Bacău — l-au avut un fructuos

două expoziții personale cu lucrări ale pictorului ION la Tîrgu Mureș și Arad, expoziții itinerante la Satu Mare adus pe autorul dialog. lor în mijlocul acestui public cu care a

totodată. Profesionalitatea din domeniile înseamnă a avea

ALBA. Aniversarea a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului este marcată in orașele și comunele județului prin numeroase manifestări politico-educative. La întreprinderea de utilaje și Ia liceul „Horia, Cloșca și Crișan" din Alba Iulia a fost prezentată expunerea : „1965—1985, epocă de strălucite înfăptuiri pe calea dezvoltării multilaterale a societății noastre socialiste", iar la Casa orășenească de cultură din Aiud a avut loc dezbaterea „Douăzeci de ani de viață nouă, de multiple împliniri în toate domeniile activității economico-sociale". (Ștefan Dinică).
SIBIU. în suita manifestărilor politico-educative și cultural-ar- tistice dedicate aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, la Sibiu a avut loc, în organizarea cabinetului județean pentru activitate ideologică și politico-educativă, în colaborare cu Inspectoratul școlar județean,

simpozionul „Realizările obținute de poporul român în toate domeniile vieții economico-sociale in cele două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al P.C.R.". Cu prilejul acestei manifestări, la care au participat profesori de științe sociale din întregul județ, a fost organizată o dezbatere metodică pe tema „Perfecționarea pre- ' dării științelor sociale în învăță- mîntul gimnazial și liceal". (Nicolae 
Brujan).

BUZĂU. în organizarea secției de propagandă a comitetului județean de partid, la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice a avut loc un schimb de experiență pe tema „Preocuparea organizațiilor de partid pentru sporirea contribuției inițiativelor muncitorești Ia mobilizarea colectivelor de muncă, în vederea realizării sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, a generalizării experienței pozitive

acumulate de fruntași". Au participat activiști de partid și de stat, secretari ai comitetelor și organizațiilor de partid din unitățile economice ale municipiului Buzău, președinți ai comitetelor sindicatelor, secretari ai comitetelor U.T.C., muncitori fruntași în producție. (Stelian Chiper).
GORJ. Timp de două zile, pe scena casei de cultură a sindicatelor din municipiul Tîrgu Jiu au avut loc manifestările artistice din cadrul celei de-a 12-a ediții a concursului folcloric interjudețean al școlarilor „Pe fir de baladă". Desfășurat sub semnul omagiului adus celor două decenii de istorie nouă, care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, concursul ce

lor mai tineri artiști amatori, la care au luat parte școlari din 15 județe ale țării, s-a constituit într-un autentic festival al populare, al revoluționar.
COVASNA.lului național a avut loc în_______________ne Covasna tradiționala întîlnire a fanfarelor din județ. într-o ambianță pitorească, în frumoasa Vale a Zînelor, în fața â numeroși spectatori veniți din împrejurimi, precum și a oaspeților aflați la tratament și odihnă din toate colțurile țării și de peste hotare s-au întrecut cele mai bune fanfare. Spectacolul a fost urmat de o serbare cîmpeneas- 

că. (Păljânos Măria).
SUCEAVA. La Suceava s-a deschis expoziția școlară județeană „Inteligență și măiestrie". Desfășurată sub genericul „Omagiu Epocii Ceaușescu" și făcînd parte din amplele manifestări pe care sucevenii

creațieicîntecului patriotic, 
(Dumitru Prună).Sub egida Festiva- „Cîntarea României" frumosul oraș-stațiu-

•<

„M-atn bucurat de o bună primire a publicului — ne spunea în cursul unei recente convorbiri Ion Sălișteanu — a unui public la care am simțit interesul față de fenomenele de substanță ale artei contemporane. O întîlnire cu publicul e pentru mine un spectacol de idei deosebit de interesant prin cîmpul trimiterilor posibile."
— Acest dialog cu publicul implică 

desigur ideea de calitate, la fel de 
importantă in domeniul artistic ca. si 
in toate domeniile vieții noastre 
economice, sociale, spirituale...— Ideea de nouă calitate, dezbătută în cadrul celui de-al XIII-lea forum al comuniștilor români, ideea de valorificare superioară a potențialului uman e legată direct, e integrată ideii de calitate umană a celui ce produce valori. Pentru mine e de neconceput ideea de produs de calitate în absența calității, a modernității, generozității și deschiderii spirituale a celui ce realizează orice fel de produs competitiv, de nivel mondial. Tot ce facem e un produs al cooperării, colaborare al cărei numitor comun îl constituie valorile umane, etice, morale, intelectuale, profesionale. Toate acestea duc direct, conlucrează la obținerea calității produsului. Mai clar și mai direct legat de lumea artelor, construcția interioară a ființei, de fapt substanța de fond a omului de mîine, este aspirația fundamentală. Din acest punct de vedere cred că arta are un rol formativ, emulativ, de exemplificare a puterii interioare atunci cînd nu abandonează legitățile adînci ale profesiei care, în exemplarele de adevărată calitate; pot deveni exemplu etic. Am văzut de curînd un ceas de epocă din piese de lemn. .Mașinăria nu era făcută să fie văzută, dar era făcută cu o asemenea bucurie a travaliului meșteșugăresc incit șaibele aveau formă de pasăre sau de floare. Un astfel de obiect, la sfirșitul secolului XX, are, desigur — dincolo de latura artistică, de frumusețea in sine — și încărcătura etică a unei lecții. Cred că, în laturile ei de înaltă substanță, această lecție cuprinde dimensiunile aspirației, ale certitudinii profesionale care angajează și va dăinui. Acționarea asupra conștiințelor a actului artistic este implicită, nu doar tangențială subiectului.

— Se vorbește despre spiritul epo
cii, despre trăsăturile societății con
temporane ca despre preocupări de 
căpetenie, descifrabile de-a _ lungul 
variatelor ,forme pe care le îmbracă 
astăzi arta românească. Cum ați de
fini in aceste condiții noțiunea de 
profesionalism ?— Profesionalismul atinge toate domeniile vieții noastre. Pretutindeni există oameni care lucrează cu conștiința profesiei : în domeniile de vîrf, de natură economică, ale bazei materiale, ale condițiilor de existență. Domeniul artei, domeniul frumosului care atinge sub atitea aspecte memorabile existența noastră se întemeiază pe fondul etic, pe funcția de atitudine umană, civică. Nu există substanță etică a unei profesiuni care să nu se întemeieze pe dimensiunea socială a eticului. Refuz să cred că se poate vorbi de „insule morale" într-o societate în care tipul de vase comunicante în toate domeniile e atît de bine reglat. De Ia un astfel de concept pînă Ia ideea responsabilității profesionale e un drum foarte scurt, pentru că respectarea legilor interioare ale unei meserii reprezintă condiția tipică în toate profesiunile. Aceasta mi se pare a fi temelia construcției etice în societate. Alunecările de la această rigoare interioară' pot crea perturbații în toate domeniile. Societatea noastră socialistă are nevoie de calitatea proiecției artistice in dimensiunile spirituale ale substanței ei. Nu e nici o intimplare faptul că arta românească are consistență și pregnanță în confruntările internaționale, că vitalitatea și demersului mai totdeauna susținut de o tehnicitate de vîrf în execuție și exprimare marchează dimensiunile talentului și forța Iui la un nivel artistic superior. Premii internaționale, identificarea vocii și specificității de timbru ale artei românești, inconfundabile, acoperite de o lecție

a unei viziuni incluse în tradiție sînt realități indiscutabile. Climatul de considerație (necesar la dimensiunile grijii față de risipă în general) pentru valorile profesionalitătii din toate domeniile reprezintă un fond al unei bogate creații. Dacă un tinăr fizician pe care profesorii îl consideră a fi unul din cei mai înzestrați reprezentanți ai unei generații se pierde din punct de vedere profesional, paguba nu poate fi numai a lui, ea atinge o dimensiune națională pe care și eu, ca pictor, o pot resimți și față de care mă simt responsabil. Pentru un popor atît de dotat cu intuiția formelor și culorilor, cu forță de exprimare în vizual, problema valorificării sociale a competenței, a modului în care ea se utilizează pentru dezvoltarea talentelor profesionalizate de-a lungul anilor de studiu e o temă arzătoare nu doar pentru artiști și dascăli, nu doar pentru școală în general, ci pentru întreg ansamblul de instituții care veghează asupra schimbului de mîine din toate domeniile.
— Puterea de integrare, de răs

puns la cerințele epocii constituie in 
orice domeniu de activitate o cali
tate indispensabilă oricărui specia
list. Cum contribuie invățămîntul de 
specialitate la această integrare 
complexă a viitorilor specialiști ?— Școala noastră de artă aspiră să ofere criterii cit mai solide ale profesionalizării. Cînd cineva, indiferent de domeniul de activitate, este educat în respectul pentru meserie, aceasta reprezintă un fel de monedă de schimb în raport cu celelalte profesiuni — de fizician, chimist, istoric sau orice alt domeniu. Viziunea amatoristă, de încropeală, „atît cît mă lasă puterea și timpul", ■ mereu cu bonificație, nu devine act cultural decît in măsura în care răspunde exigențelor raportării la valorile culturii. Școala este preocupată să reconsidere dota predecesorilor. Această cunoaștere a operelor, a valorilor de artă de'pînă la noi asigură un nivel de la care nu se poate abdica, pentru că în momentul în care cunoști, deții și ocro-

tești toate conștiința actului și intervenției profesionale. Pe acest filon de cunoaștere și exigență, pe această rigoare a comportamentului uman și profesional, in orice domeniu, cred că se întemeiază, între altele, evoluția fericită a unei societăți. Respectul fată de om, de natura lui specifică, cunoașterea și oglindirea dimensiunii sale spirituale și etice sînt subiecte perpetue, teme de totdeauna ale artei care se face prin mijloace tehnice și la dimensiunea asociativă a epocii. Soliditatea școlii noastre de artă, temeinicia tradițiilor sale nu se întemeiază doar pe durată (împlinim în curind 120 de ani de existență) ci pe calitate, pe integralitatea și puterea artistică a unor dascăli ca Aman, Tattarescu, Paciurea, Ressu, Medrea, Ciucurencu, Baba, Gh. Ghițescu, Catul Bogdan și alții. Ștafeta este, cred, pe miini bune și studenții simt fondul de stimă, autoritatea și perenitatea tradiției.Raportul cu realitatea este foarte complex în condițiile contemporaneității, cînd poți fi pictorul realității, un pictor realist al diferitelor tipuri ale realității, realitatea naturii, realitatea naturii interioare a omului, realitatea relațiilor sociale, a formelor de organizare a materiei în natură, de la microscopic la galactic, în tipuri de cuprinderi și investigări mentale care nu se mai rezumă la analiza naturii moarte de la distanța de 2,5 metri ca odinioară. Studenții fac astăzi studii de structuri, descompuneri de forme analizate în detaliu (cristale, cochilii, frunze, structuri vegetale) vizuali- zînd zone cunoscute dar nepercepute de privire ale realității cosmice sau afective, ce adaugă in cîmpul cunoașterii artistice propria lor contribuție la „dicționarul" de stări (și simboluri operate de o istorie milenară a artelor. Numai cel ce a stat ani în fața șevaletului — paralel cu lecția informației, erudiției teoretice auxiliare. — își dă seama ce insuficientă este astăzi simpla înde- ' minare, abilitatea de notare spontană ; pentru că imaginea trădează nu doar orizonturi de informare profesională, culturală, gradul de sensibilitate umană, dar și cutezanța aspirațiilor în latura ascensiunii spre culmile valorilor create de predecesori. O îndrăzneală creatoare spectaculoasă pentru cel ce cunoaște sau simte oportunitatea atitudinii artistice. O îndrăzneală creatoare proprie timpului nostru socialist.
Marina PREUTU

ROMÂNIA-FILM prezintă

PAS IN DOI“>}■producție a Casei de filme patru

Scenariul : George Bușecan în colaborare cu Dan Pița. Decorurile : Călin Papură. Costumele : Maria Malița. Muzica : Adrian Enescu. Montajul ; Cristina lonescu. Sunetul : Sotir Caragață. Imaginea : Marian Stanciu. Regia : Dan Pița. Cu : Claudiu Bleontz, Petre *Nicolae, Ecaterina Nazare, Anda Onesa, Mircea Andreescu, Valentin Popescu, Aurora Leonte, Adrian Titieni, Tudorel Filimon, Camelia Maxim, Cornel Revent, Lucreția Maier, Virgil Andriescu, Christian Maurer. Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică „București"
Daruri pentru copiii noștri

calitatea

le dedică aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, actuala expoziție de creație - științifică și tehnică reunește peste 1 000 de obiecte realizate de elevi în orele de practică tehnico-pro- ductivă. (Sava Bejinariu).
VÎLCEA. Sub genericul „Omul și muntele", în stațiunea Voineasa a avut loc o sesiune de referate și comunicări științifice, în cadrul căreia au fost abordate probleme privind căile și mijloacele de valorificare superioară a pășunilor . montane. Organizată de consiliul județean de educație politică și cultură socialistă și comisia județeană pentru răspîndirea cunoștințelor științifice și tehnice, la această manifestare au participat specialiști și cercetători din domeniile geologiei, geografiei și științelor naturii din numeroase județe ale patriei, precum și de la institutele de profil din București. 

(Ion Stanciu).

Ca părinte, adeseori, ți-e greu să optezi pentru una din numeroasele și diversele jucării pentru copii. Pentru că ei, copiii, cel puțin în alegerea jucăriilor, sînt exigenți și „experți". Iată un exemplu : la secția de jucării a I.C.S. „Cocorul", șefa raionului abia mai prididește cu vînzarea. Sînt solicitate jocuri logice, păpuși „Arădeanca", mingi colorate...Aici, la „Cocorul", am nit-o și pe ” ~șefa biroului personal, care-și făcea obișnuit pentru a testa licitările cumpărătorilor. „ _ vînd foarte bine seturile de plajă — ne și firesc, sezon și trebuie să suplimentăm fondul de marfă. De asemenea, sint foarte căutate jocurile de îndemînare și cele electrotehnice, care pun mintea copilului la încercare".Spre lauda producătorilor și a lucrătorilor din magazinele comerțului de stat, care veghează ca, indiferent de vîrstă, copiii noștri să-și poată satisface curiozitatea; setea de informare, elanul de a descoperi noi tări- muri ale cunoașterii, în această lună a cadourilor, mai mult ca oricînd, rafturile raioanelor specializate în jucării sînt pline cu jocuri poligrafiate, de perspicacitate, de îndemînare,

întil-Fănica Georgescu, plan-organizare, raidul so- „Sespune ea. Este sîntem in plin

de logică, de comandă optică și sonoră etc. Surprinde plăcut modul în care vînzătoarele din magazinele și raioanele de specialitate au aranjat, ca intr-o bibliotecă, pe grupe de vîrste, aceste jocuri destinate copiilor. Sînt jocuri din care copiii învață să iubească istoria țării, gramatica limbii, fizica, matematica, electrotehnica, învață să „construiască" un edificiu miniatural. mereu în căutare, avînd senzația că ei sînt primii descoperitori...Cu aceeași grijă sint aranjate jucăriile mecanizate, mașinuțele și avioanele, păpușile de diferite mărimi, ursuleții. Expuse la vedere se află și cărucioarele, bicicletele, tricicletele sport și combinate.Am aflat că rețeaua comerțului de stat a primit toate sorturile de jucării și articole pentru sezonul estival : costume și halate de baie, pălărioare din pinză sau pai, sandale și papu- cei de-plajă, pernițe, sacoșe, șepcuțe și altele.Ce vom alege dar, în această bogată lună a cadourilor, pentru copiii noștri? Magazinele comerțului de stat din Capitală și din întreaga dispoziție cu o sortimentală de cole de plajă. țară ne stau la variată gamă jucării și arti-
Marfa CUIBUȘ
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Al CHEMĂRII SI APEIMI FRONIU DEMOCRAȚIEI SI UNIrtTII SOCIALISTE
Strălucita expresie a unei înalte 

răspunderi pentru destinele umanității 
„DORIM PACE, LINIȘTE, MUNCĂ PAȘNICĂ!"
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Adunarea de la întreprinderea' de confecții din BrăilaFoto : C. Darie
Profund îngrijorați de pericolul pe care îl 

reprezintă armele nucleare, ne facem o dato
rie de conștiință din a susține, din adîn- 
cul ființei noastre, poziția României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu în legătură 
cu tratativele de la Geneva dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Amerîcii, expri- 
mîndu-ne încrederea că în cadrul acestor 
negocieri se vor depune toate eforturile și se 
va acționa cu luciditate și realism, cu înalt 
simț de răspundere — și de o parte și de alta 
— în vederea realizării unor acorduri cores
punzătoare, care să ducă la oprirea ampla
sării rachetelor americane cu rază medie de 
acțiune în Europa și a realizării contramăsu- 
rilor nucleare sovietice, la încetarea cursei 
înarmărilor, la oprirea militarizării spațiului 
cosmic.

----- j

A

(DIN CHEMAREA CONSILIULUI NAȚIONAL AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE)
Datoria supremă : 

a bara calea războiuluiîntr-o atmosferă de vibrantă însuflețire, oamenii muncii de la întreprinderea „Rulmentul" din Brașov, care au participat la o însuflețită a- dunare, și-au exprimat adeziunea deplină față de noua și strălucita inițiativă de pace a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.„Sinlem un popor care iubește munca rodnică, viața, a spus inginerul Constantin Dănășel, și vrem .să ne consacram toate forțele făuririi unui viitor fericit poporului nostru. Pentru aceasta avem insă nevoie, ca de aer, de liniște, de pace".La rindul său, Ddmitru Petre, tehnolog in secția sculărie, a spus și el : „Sprijinim din adincul inimii noastre noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, Chemarea șl Apelul F.D.U.S., deoarece ele sint expresia cea mai grăitoare a voinței neclintite a poporului român de a-și uni eforturile cu ale altor popoare, pentru a bara calea unui nou război, pentru înlăturarea primejdiei nucleare ce amenință viața, bunul cel mai de preț al omenirii. Iată de ce, in numele meu și al colegilor mei, îmi exprim hotărirea de a nu precupeți nici un efort in producție, de a face totul ca prin rezultatele muncii noastre să contribuim la înflorirea„Noi. oamenii muncii de Ia întreprinderea „Rulmentul"-Brașov, în deplin consens cu gindurile și voința întregului popor, ne exprimăm cu nemărginită stimă și înaltă prețuire cele mai alese sentimente de recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general al partidului, pentru modul strălucit în care acționați in vederea asigurării fericirii poporului nostru, împlinirii idealurilor sale de pace, înțelegere și colaborare internațională. Vă asigurăm că sintem hotărîți ca prin întreaga noastră activitate să realizăm cu cinste indicațiile dumneavoastră, contribuind, pe măsura capacității noastre, Ia dezvoltarea continuă a patriei socialiste, Ia cauza păcii și conlucrării rodnice între toate națiunile".

INFORMAȚII SPORTIVE

„Sintem mîndri că trăim în această epocă de aur și într-o țară din al cărei popor de eroi ai luptei pentru libertate și pace s-a născut o excepțională personalitate ca a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ce va rămine înscrisă pentru totdeauna in cartea istoriei neamului. Exprimind totala adeziune la Chemarea și Apelul F.D.U.S., noi, oamenii muncii de Ia întreprinderea „Textila" Vaslui, ne angajăm să luptăm fără preget, să facem tot ce depinde de noi, să ne consacram întreaga putere de muncă slujirii idealurilor de pace și progres aie întregii omeniri".
Participanta la adunări au trimis, de asemenea, mesaje conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A., precum și delegațiilor sovietică și americană 

la tratativele de la Geneva, în care se adresează chemarea de a se manifesta voința politică necesară pentru a se ajunge la încheierea unor 
acorduri corespunzătoare, menite să ducă la înlăturarea primejdiei nucleare, la încetarea cursei înarmărilor pe Pămint si in Cosmos si adop
tarea unor măsuri liotărite si imediate de dezarmare, la reluarea cursului spre destindere, colaborare și înțelegere internațională.

Reprezentativa studențească 
a României — în finala 
Campionatului mondial 
universitar de handbalVineri seara la Karlsruhe, în cadrul campionatului mondial universitar masculin de handbal, echipa României a intrecut cu scorul de 29—25 (11—11) selecționata Iugoslaviei. în urma acestei victorii, handbaliștii români s-au calificat in finală, urmînd să intilnească duminică echipa U.R.S.S., care a învins cu 26—20 (11—12) formația R. F. Germania.TIR. La Poligonul „Tunari" din Capitală au început vineri întrecerile competiției internaționale de tir „Cupa Steaua", la care participă sportivi și sportive din Bulgaria, R.D. Germană, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și România. 

și întărirea patriei, Ia făurirea unui viitor tot mai bun pentru poporul nostru".In cuvîntul său. lăcătușul mon- tator Elena Burghele, dind glas voinței miilor de femei ce lucrează în această mare și modernă uzină, a arătat : „Ca soții și mame, noi, femeile, sintem vital interesate într-o viață fără teamă de amenințarea războiului, pentru a ne putea crește copiii feriți de spectrul nimicitor al bombelor atomice. Iată de ce ne adresăm femeilor din întreaga lume, chemindu-le să acționeze, umăr la umăr cu noi, in așa fel incit, să fie eliminată primejdia unui război, ca să putem făuri generațiilor ce vin un viitor luminos, fericit".Au mai luat cuvîntul economistul Zoltan Keleman, tinăra Iuliana Cerbu, secretar U.T.C., muncitorul Rolf Sommerauer, care au arătat la rindul lor că inițiativa de pace a secretarului general al partidului, Chemarea și Apelul F.D.U.S. se înscriu ca o nouă și elocventă dovadă a grijii profunde față de destinele păcii, de viitortil omenirii.In încheiere, într-o atmosferă de puternică însuflețire, a fost adoptat textul unei telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele :

In proba de pistol liber, țintașul român Marinică Trușcă a stabilit un nou record național, cu rezultatul de 576 puncte (vechiul record era de 570 puncte și aparținea lui Ilie Petre), pe echipe victoria revenind reprezentanților clubului organizator, „Steaua", cu 1701 puncte — nou record.La pușcă liberă 60 focuri culcat, primul s-a clasat Constantin Stan (Steaua), cu 597 puncte, iar Silvia ' Kaposztai (Steaua) a cîștigat proba de pistol standard cu 581 puncte. Competiția continuă astăzi.FOTBAL. (Agerpres). — In cadrul competiției internaționale de fotbal „Trofeul Marelui Zid", ce se desfășoară in R.P. Chineză, echipa de tineret a României a terminat la egalitate : 1—1 cu formația orașuluiBeijing, clasîndu-se pe primul loc in grupa de la Shanghai. In aceeași grupă, selecționata orașului Phenian (R.P.D. Coreeană) a întrecut cu 2—0 echipa orașului Shanghai. La Dalian,

Adunarea de la întreprinderea de tractoare din Miercurea-Ciuc Foto : Szakăcs V. Sânilor

ț

Dînd glas aspirațiilor și intereselor funda
mentale ale cetățenilor patriei noastre, idea
lurilor nobile ale umanității, demersurile și 
acțiunile energice, perseverente ale pre
ședintelui țării pentru o largă colaborare in
ternațională, pentru reluarea cursului destin- 
derii, pentru dezarmare și pace sînt de o co- 
vîrșitoare însemnătate, în acest moment de 
răscruce din viața planetei, îndeamnă la ra
țiune și cheamă cu înflăcărare la încetarea 
fără întîrziere a cursei aberante a înarmări
lor, trecerea la măsuri eficiente de dezar
mare, și în primul rînd la dezarmarea nu
cleară, la făurirea unei lumi fără arme și fără 
războaie. (DIN APELUL PENTRU DEZARMARE SI PACE AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI SI UNITĂȚII SOCIALISTE DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA)

0 necesitate primordială a epocii 
noastre: oprirea cursei înarmărilorIntr-o însuflețită adunare, cei a- proape 4 000 de muncitori, tehnicieni și ingineri, majoritatea femei, de la întreprinderea „Textila" Vaslui, au dat o' puternică expresie adeziunii lor totale la nobila inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca și voinței lor nestrămutate de a răspunde Chemării și Apelului F.D.U.S. pentru oprirea neîntîrziată a cursei înarmărilor nucleare, pentru dezarmare. Participanții la adunare purtau pancarte pe care se putea citi : ,.Nu războiului !", „Ceaușescu — Pace!", „Vom munci și vom lupta, pacea o vom apăra!", „Dezarmare — Pace!" — lozinci ce sintetizau ca niște embleme ale celei mai fierbinți actualități, năzuința lor de pace, năzuința întregului nostru popor.„Profund îngrijorați de pericolul pe care-1 reprezintă armele nucleare, a spus în cuvîntul ei Florica NăfOrniță, secretara comitetului de partid din întreprindere, ne facem datoria de oameni, de comuniști și cetățeni ai României socialiste de a1 susține din adincul ființei noastre noua inițiativă de pace a iubitului nostru conducător, pentru a- părarea vieții, pentru liniștea căminelor și fericirea copiilor noștri. Ne angajăm ca. în consens cu voința întregului popor și strîns uniți în jurul partidului, să ne ridicăm și mai puternic glasul, să facem

Grupaj realizat de Nicolae

R.P. Chineză B a dispus cu 1—0 de selecționata de juniori a țării jțazdă, iar formația universitară a Japoniei a întrecut cu 2—1 formația orașului Dalian. în semifinalele competiției, ce se vor disputa la Beijing, echipa de tineret a României va întîlni selecționata universitară a Japoniei, iar selecționata Phenian va juca in compania reprezentativei secunde a R.P. Chineze.SOFIA 21 (Agerpres). — Secretariatul C.C. al P.C. Bulgar a adoptat o hotărîre cu privire la finala Cupei R.P. Bulgaria la fotbal, disputată la 19 iunie la Sofia între echipele „Ț.S.K.A.-Septenivriisko Zname" și „Levski-Spartak". Documentul, informează agenția B.T.A., califică acest meci drept „un spectacol nedemn, o manifestare a huliganismului in fotbal, o incălcare a normelor elementare ale moralei sportive socialiste, o sfidare grosolană la adresa dorinței opiniei publice bulgare de a se pune capăt unor fenomene inadmisibile in fotbalul bulgar".
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totul pentru a pune capăt înarmărilor, îndeosebi celor nucleare, pentru dezarmare și pace".La rindul ei, muncitoarea Elena Bojoacă a spus : „Pacea este bunul cel mai de preț al oamenilor. Și cum noi sintem cele care dăm viață vieții, ne ridicăm cu hotărîre in apărarea păcii. Am construit orașe, locuințe, întreprinderi in condiții de pace și ele sînt destinate acestei stări normale, de liniște și siguranță, de fericire și bunăstare a popoarelor)) De aceea, împreună-cu femeile din întreaga țară, cerem să se pună imediat capăt cursei înarmărilor, iar la negocierile ce se duc să se facă pași reali și eficienți spre oprirea înarmărilor, spre reducerea cheltuielilor militare, retragerea și distrugerea rachetelor nucleare existente". La rindul lor, celelalte vorbitoare, între care fila- toarea Doina Păstîrnac, țesătoarele Jenița Drobot și Valerica I-Irincă, au scos in evidență in cuvinte emoționante marele pericol ce planează asupra omenirii, chemînd toate mamele din țară să acționeze ca un singur om pentru apărarea păcii, a vieții.într-o atmosferă^ vibrantă, de profundă solidaritate și responsabilitate, participanții la adunare au adoptat textul unei telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, in care, printre altele, se subliniază :

MOCANU și Petru NECULA y

Secretariatul C.C. al P.C.B. consideră necesară desființarea celor două cluburi de fotbal și a echipelor acestora — se arată în hotărîre.Intr-un articol redacțional, ziarul „Rabotnicesko D.elo" subliniază că scenele regretabile petrecute în timpul meciului au provocat indignarea întregii opinii publice bulgare.ZURICH 21 (Agerpres). — Comisia de sancțiuni și disciplină a U.E.F.A., întrunită la Ziirich, a examinat concluziile comisiei de anchetă în legătură cu gravele incidente înregistrate la 29 mai pe stadionul Heysel din Bruxelles — cu prilejul meciului dintre echipele Juventus Torino și F.C. Liverpool în „Cupa campionilor europeni" la fotbal — soldate cu 38 de morți și peste 480 de răniți. După cum informează agențiile France Presse și Reuter, comisia a hotărît excluderea echipei F.C. Liverpool pentru minimum trei sezoane fotbalistice din toate competițiile ținind de resortul U.E.F.A., la care se va adăuga suspendarea ce va fi aplicată tuturor cluburilor engleze. O decizie

Un nou succes 
al constructorilor 
de pe șantierul 

Porțile de Fier IILa Ostrovul Mare a fost consemnat, vineri, un nou și semnificativ eveniment — colectivul brigăzii nr. 1, din cadrul Antreprizei de construcții hidroenergetice „Porțile de Fier II", a finalizat construcția di- gului-aval prin care s-a realizat incinta „Faza a 2-a", creîndu-se condiții de punere „Ia uscat" și începere a execuției ecluzei și barajului nedeversor de pe malul drept al Dunării.In telegrama adresată, cu acest prilej, Comitetului Central al partidului, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, de Comitetul județean Mehedinți al P.C.R., se spune, între altele : Urmind strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, animați de dorința de a înfăptui exemplar sarcinile ce ne revin pe acest an și pe întregul cincinal, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii me- hedințeni, asemeni întregului nostru popor, vor acționa cu abnegație și dăruire, cu responsabilitate revoluționară pentru înfăptuirea exemplară a mărețelor obiective prevăzute în Programul partidului și documentele adoptate de Congresul al XIII- lea, contribuind astfel la accelerarea procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.
Cronica zileiLa 21 iunie a. c., la București a avut Ioc schimbul instrumentelor de ratificare a Acordului-cadru privind direcțiile de bază ale dezvoltării cooperării economice, industriale și tebnico-științifice intre Republica Socialistă România și Republica Elenă, semnat la nivel înalt la Atena. Schimbul instrumentelor de ratificare a fost efectuat de Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, și Dimitrios Serbos, ambasadorul Greciei la București.

★La Invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii a efectuat o vizită de prietenie și schimb de experiență ,în țara noastră, in perioada 17—21 iunie, o delegație a Uniunii finlandeze a păcii, formată din Markku Tattari, secretar general al organizației pacifiste „Comitetul celor 100“, și Kristiina Hallman, re- dactor-șef al revistei „Pax".Delegația finlandeză a fost primită la C.C. al U.T.C., a purtat convorbiri la Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, la Asociația de prietenie România-Finlanda, la redacția revistei „Lumea", a vizitat obiective social-culturale din Capitală.La Muzeul de artă al Republicii Socialiste România s-a deschis, vineri, o expoziție de gravură .spaniolă contemporană, manifestare ce se înscrie in cadrul schimburilor cuttu- ral-artistice dintre România și Spania. Sînt prezentate lucrări realizate în diverse tehnici ale gravurii, de la cele tradiționale pină la cele mai moderne.La vernisaj au luat parte reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Uniunii artiștilor plastici, oameni de artă și cultură.Au fost prezențl Josd Ma A. de Sotomayor y Castro, ambasadorul Spaniei la București, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
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13,00 Telex
13,05 La sfîrșlt de săptămtnă (color)
14.45 Săptămîna politică
15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia
19.45 Arena surprizelor (color).
20,40 Film artistic (color): „Divina

Ema“. Producție a studiourilor 
cehoslovace.

22,10 Telejurnal
22.20 Mondovision (color)
22,30 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul cuprins între 22 iunie, ora 
20 — 21 iunie, ora 20. In țară: Vremea 
va ti instabilă in cea mai mare par
te a țării, iar cerul temporar noros. 
Vor cadea ploi locale care vor avea 
și caracter de aversă, însoțite de des
cărcări electrice mai ales în zonele 
deluroase și de munte. La începutul 
intervalului, la munte, la peste 1 800 
de metri, precipitațiile vor fi șl sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Izolat, 
cantitățile de apă vor depăși 20 de 
litri pe metru pătrat în 24 de ore. Vin- 
tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
Intensificări de scurtă durată, îndeo
sebi la munte și în estul țării. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre 7 și 17 grade, iar cele maxime in
tre 17 și 27 de grade, izolat mal ridi
cate. Pe alocuri, in centrul țării și la 
munte, se va produce ceață. La Bucu
rești: Vreme schimbătoare, cu cer 
temporar noros. Vor cădea ploi de 
scurtă durată. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 12 și 15 gra
de. iar maximele între 22 și 25 de 
grade.

in acest sens va fi luată de comitetul executiv al U.E.F.A., ce se va întruni la 20 august. Comisia a ho- tărit, totodată, ca echipa Juventus Torino să joace următoarele două meciuri pe teren propriu din cadrul cupelor europene cu porțile închise, fără spectatori, informează agențiile citate.Comisia de sancțiuni și disciplină a U.E.F.A. a hotărît suspendarea pe o perioadă de zece ani a dreptului federației belgiene de fotbal de a organiza pe stadioanele din Belgia finale ale „Cupei campionilor europeni" și „Cupei cupelor".
ATLETISM. Omologarea recordului european al probei masculine de săritură in Înălțime stabilit duminica trecută de suedezul Patrick Sjoeberg, cu 2,38 m, ar putea fi pusă sub semnul întrebării, a apreciat unul dintre conducătorii Federației de atletism a Suediei, datorită faptului că sportivul respectiv a concurat într-un maieu purtînd însemnul publicitar al unei mărci de articole de sport.

Magistralele rodnicieiȘtirile sosite la Începutul acestui an din R.P. Chineză informau despre rezultatele remarcabile înregistrate anul trecut de agricultura acestei țări. Peste 400 milioanetone de cereale s-au obținut in1984 în China populară — prinaceastă producție ea situîndu-sepe locul întîi în lume. în același timp, la bumbac s-a obținut cea mai mare producție din istoria tării. Fată de anul 1983, aceste rezultate înseamnă o creștere de 5.1 la sută la producția de cereale si de 31,1 la sută la cea de bumbac.Asemenea știri vin să confirme’ aprecierile multor specialiști și cadre cu munci de răspundere cu care am discutat în cițeva zone cu o agricultură puternică vizitate nu demult in China. în discuțiile purtate a fost adesea evidențiată în- riurirea profundă pe care au avut-o hdtărîrile"plenarei C.C. al P.C. Chinez din 1978, cînd a fost elaborat un amplu program de modernizare a întregii structuri economice a tării, în cadrul căruia modernizarea agriculturii ocupă un loc central. Dincolo de rezultatele programului de măsuri care au vizat aplicarea unui sistem nou de responsabilități pentru realizarea producției agricole, vizitatorului străin ii este dat să consemneze, oriunde s-ar afla în China, multiple aspecte despre strădania, grija. priceperea sau. mai bine spus, despre arta țăranului chinez de a cultiva pămîntul. Și nu numai pămint ca in palmă. Ci și terenuri, care, la prima vedere, îți par imposibil de cultivat...De la aeroport, șoseaua ce duce la Chongqing, capitala provinciei cu același nume, urcă anevoios pe versanții unui masiv muntos. Deși este înnorat și plouă mărunt, aerul este încins* că. de abia poți să-l respiri. Chongqingul este numit si al treilea cuptor al Chinei. Aici, tot timpul anului temperatura si umiditatea sint ridicate, făcînd să te simți ca într-un cuptor. In stingă șoselei,' din cînd în cînd, își face apariția defileul abrupt și sălbatic al fluviului Yangtze, fluviul cu debitul cel mai mare de apă. Ver- sânții ce străjuiesc drumul, de o parte și de alta, arată ca și cum ar fi fost sculptați. Terasele ce urcă din vale și pină în vîrful lor. amenajate cu măiestrie pe curbele de, nivel, mai late sau înguste de numai 2—3 metri, sînt. în fapt, niște grădini etajate. Grădini de orez care urcă muntele 1 Cu greu poți identifica o palmă de teren cit de mică să nu fie cultivată. De pe aceste povîrnișuri, bune pentru alpinism, se obțin două recolte de orez pe an. Aici, apa provenită din ploi, și în această zonă plouă peste 1 000 mm pe an. este reținută pe terase, printr-un sistem de diguri, pentru irigarea orezului.In altă zonă din sudul Chinei străbatem cu trenul distanta ce desparte Guangzhou de Shenzhen. Peste 150 de km prin cîmpie. O cimpie care și in luna octombrie este de un verde imaculat, datorită celei de a doua culturi de orez sau de legume și verdețuri specifice acestei zone. Zeci de canale de irigații, pline cu apă. străbat cîmpul in lung și în lat, împărțindu-1 în parcele intr-o geometrie impresionantă. Aici. în raionul agricol Ta Li, din județul Nanhai, am vizitat un modern sistem de irigații. Sistemul este dotat cu 50 stații de pompare electrice și 600 de pompe mobile. irigarea culturilor făcîndu-se numai prin procedeul udării la suprafață. Fără irigații, ne-au spus gazdele, n-ar fi de conceput două

însemnări de călătorie 
din R. P. Chineză

Canalul principal al sistemului de irigații Weiho străbate un masiv muntos „sculptat" cu măiestrie în terase
BULETIN RUTIER

Informații de la Inspectoratul General al Miliției — 
Direcția circulație

Atenție, copii IAproape în fiecare zi, doi-trei copii sint implicați in diferite accidente de circulație. Pentru a-i feri de pericolul străzii este necesară o mai atentă supraveghere a acestora din partea părinților, educatorilor, adulților. Cele mai multe evenimente nedorite se produc din cauza traversării străzilor prin locuri neper- mise și apariției inopinate in fața mașinilor. Un băiețel de 3 ani din Tirnăveni a alergat în fața autoturismului 4-BV-1592 și a fost lovit în plin. Un alt băiețel, de 5 ani, la Vișeu de Sus, a fost surprins în mijlocul drumului tot de un autoturism. Este de neințeles cum acești doi copii, la o virstă atit de fragedă, au fost lăsați fără nici o supraveghere.
Deplasarea pe timp de ploaieIn ultimul timp, în multe zone ale țării au căzut ploi abundente, pe alocuri chiar torențiale. Trecerea de la porțiuni de drum cu vremea frumoasă la altele alunecoase, cu ploi și vizibilitate redusă, solicită din partea celor aflați la volan un plus de atenție. Este necesar ca viteza de deplasare să fie adaptată la con

culturi de orez pe an cu o producție de peste 12 tone la hectar.Acestea sint magistralele rodniciei, care acum străbat mai bine de jumătate din suprafața agricolă a Chinei. Facem aici o paranteză pentru a prezenta citeva date de sinteză, edificatoare prin însăși valoarea lor pentru efortul uriaș depus de poporul chinez în scopul creșterii potențialului productiv al pămîntului. Față de 13 milioane hectare irigate în 1949. în prezent terenurile irigate reprezintă 46,7 milioane hectare, respectiv 50 la sută din suprafața cultivabilă, de pe ele realizindu-se două treimi din producția anuală de cereale a tării.Este impresionant ritmul de amenajare a noilor sisteme. în perioada de după 1949, în aria zonelor irigate au fost cuprinse anual. în medie, cite un milion de hectare, în ultimele trei decenii fiind construite. 5 300 de sisteme hidrotehnice mari sau de proporții medii. Totodată, pentry asigurarea surselor de apă. prin acumulări sau alte mijloace, au fost amenajate 86 000 de rezervoare de apă, cu o capacitate de stocare de aproape 410 miliarde metri cubi. Crearea de rezervoare de apă pe cursul marilor fluvii și riuri a contribuit in mare măsură și la diminuarea pericolului inundațiilor, în prezent fiind supuse acestui pericol doar circa 5 milioane hectare, față de 23 milioane cite erau în 1950. De asemenea, marile acumulări de apă au permis ca peste 7 milioane hectare de terenuri sărăturate sau cu fertilitate slabă să fie ameliorate si transformate în pămînturi rodnice. Dar lupta pentru a spori rodnicia păminturilor nu s-a încheiat. Ea continuă pe un front și mai larg...După cum ne-au explicat gazdele, obiectivul prioritar in acest domeniu pentru anii următori este dirijarea apei din sud, bogat in surse, spre nordul secetos. Acolo unde, intr-o puternică zonă agricolă situată în municipiile Beijing. Tianjin și provincia Hebei, asigurarea apei atît pentru creșterea producției agricole, cit și pentru dezvoltarea industriei a devenit o necesitate acută. In ’acest scop, incă din anul 1950 a fost studiat și elaborat un proiect de mari proporții. El prevede ca. prin trei trasee special amenajate, o parte din apele fluviului Yangtze să fie dirijate spre nordul țării.Aprobată anul trecut, realizarea primei etape de construcție a traseului estic constituie un prim pas în materializarea acestui vast proiect. Citeva date sint edificatoare despre complexitatea lucrărilor.Traseul estic va traversa treicursuri de apă. printre care siFluviul Galben, totalizînd pină lamunicipiul Tianjin o lungime de 1 200 km. Pentru a se evita contactul apelor fluviului Yangtze, limpezi și curate, cu cele ale Fluviului Galben, care conțin mult mii. pro- iectantii au propus o soluție unică In acest domeniu. Pe sub albia Fluviului Galben va fi săpat un tunel pe unde vor trece apele fluviului Yangtze.Un proiect măreț, care a început să se contureze. în curînd, o parte din apele fluviului Yangtze se vor desprinde din albia milenară pentru a face să rodqască mai bogat pămînturile îndepărtate. Și nu citeva mii de hectare, ci. într-o primă etapă. 1,4 milioane hectare. Magistralele rodniciei cuprind noi zone...
Aurel PAPADIUC

dițiile meteorutiere concrete, întru- cit o aderență diminuată a pneurilor pune in pericol siguranța circulației. Viteza excesivă sau necorelată cu starea vremii și configurația drumului rămine una din principalele cauze ale evenimentelor stradale. Uneori, aceasta este asociată și cu alte cauze, ca de exemplu neatenția, _ care duce la pierderea controlului asupra autovehiculului. In comuna Ciceu Giurgești, din județul Bistrița-Năsăud, șoferul de pe autobuzul 31-BN-1069 circula pe un sector de drum acoperit cu noroi. Pier- zind controlul asupra volanului, autobuzul a derapat și s-a răsturnat, două persoane fiind grav rănite. Un alt nedorit eveniment s-a petrecut la Predeal.._ Pătrunzînd cu viteză neadecvată'într-o curbă, pe timp de ploaie și vint puternic, conducătorul autoturismului 5-BV-1314 și-a pierdut viața. Mașina a derapat, s-a Izbit de un alt autoturism care venea din sens opus, după care s-a prăbușit în albia riului Timiș. Deplasările în condiții de ploaie impun utilizarea ambelor ștergătoare de parbriz. Amintim acest lucru, întrucit, în mod inexplicabil, unii conducători auto folosesc un singur ștergător.
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„EPOCA CEAUSESCU"

epoca unei intense activități internaționale 
___________ a României socialiste__________ J 

CONLUCRARE ȘI SOLIDARITATE CU ȚĂRILE 
ÎN CURS DE DEZVOLTARE ȘI NEALINIATE

„Acționăm pentru dezvoltarea continuă a relațiilor cu țările în 
curs de dezvoltare și cu țările nealiniate. încadrăm aceste rela
ții în lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neoco- 
lonialiste, pentru noi relații democratice internaționale, pen
tru o lume mai dreaptă și mai bună”.

{ UN IMPERATIV PRIMORDIAL AL ACTUALITĂȚII -.
-1

î OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR,; 
TRECEREA LA DEZARMARE!

Ședința Comitetului C. A. E. R. 
pentru colaborare tebnico-științifică

NICOLAE CEAUȘESCUPerioada deschisă de Congresul al TX-lea al P.C.R., de cînd în fruntea partidului și a statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, a consemnat, ca una din preocupările definitorii ale întregii activități internaționale a României socialiste, afirmarea intensă, pe planuri multiple, a relațiilor cu noile state independente, cu statele în curs de dezvoltare și nealiniate. Se poate spune că documentele acestui Congres au deschis o perspectivă nouă, au determinat un adevărat „salt" pe acest plan. La congresele și conferințele naționale ulterioare ale partidului, preocuparea pentru extinderea conlucrării țării noastre cu statele în curs de dezvoltare, cu țările mișcării de nealiniere s-a amplificat în mod continuu, în prezent putîndu-se aprecia că această conlucrare constituie una din coordo
natele fundamentale ale politicii noastre externe, al cărei promotor ferm este secretarul general al partidului, președintele Republicii.

Bazele obiective ale co
laborării. *n repetate rînduri, conducătorul partidului și statului nostru a subliniat concordanta între 
interesele fundamentale ale poporu
lui român și cele ale popoarelor care 
au pășit pe calea dezvoltării libere, 
independente. Este meritul incontestabil al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi fundamentat în acest spirit o concepție originală privind temeiurile cooperării multilaterale a României socialiste cu statele lumii a treia — în care trăiește două treimi din populația lumii — temeiuri ce-și au izvorul în similitudinile de ordin istoric și, deopotrivă, în preocupările asemănătoare pentru înfăptuirea unor importante obiective interne și internaționale.în acest cadru, o însemnătate deosebită, teoretică' și practică, are elaborarea de către secretarul general al partidului a aprecierii potrivit căreia România este țară socialistă și, în același timp, țară în curs de dezvoltare. în virtutea acestei situa
ții, țara noastră este profund intere
sată, alături de toate statele in curs 
de dezvoltare, în lichidarea decala
jelor apărute în împrejurări istorice 
și economice vitrege, se pronunță 
pentru accelerarea progresului și 
dezvoltarea pe baze echitabile a tu
turor popoarelor, pentru asigurarea accesului lor neîngrădit la cuceririle civilizației moderne.în același timp, România întâlnește celelalte țări în curs de dezvoltare pe 
poziții identice sau apropiate în nu
meroase probleme ale contempora
neității — de la marele imperativ al salvgardării păcii și eliminării primejdiei nucleare pînă la necesitatea abolirii vechii politici imperialiste, colonialiste, de asuprire, dominație și dictat și promovarea unor relații noi, democratice în viața internațională, inclusiv instaurarea noii ordini economice internaționale.Aceste similitudini de interese și preocupări reprezintă baze obiective ale extinderii conlucrării României socialiste cu țările in curs de dezvoltare, cu statele nealiniate, atît sub aspectul raporturilor bilaterale, cît și în viața internațională.

Un curs mereu ascen
dent Pornind de la asemenea temeiuri obiective, relevate în documentele Congresului al IX-lea și reafirmate de congresele al X-lea, al Xl-lea, al XII-lea și al XIII-lea ale partidului, România socialistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu au desfășurat o intensă activitate practică 
pentru a asigura o continuă extin
dere și intensificare a raporturilor 
cu țările lumii a treia.Rolul' determinant în această direcție l-au avut convorbirile la cel mai înalt nivel. Purtate la București sau cu prilejul istoricelor itinerare ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
pe pămintul Africii, Americii Latine și Asiei, aceste convorbiri au așezat colaborării noastre temelii din cele mai trainice, înscriindu-se ca tot atîtea repere fundamentale în cro

nica prieteniei și solidarității poporului român cu popoarele din țările în curs de dezvoltare și nealiniate.In rodnicul bilanț al EPOCII 
CEAUȘESCU au rămas ca momente de neuitat primirea sărbătorească rezervată înalților soli ai poporului român pretutindeni în aceste țări, bucuria de a-1 avea în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu — personalitate proeminentă a lumii contemporane, militant neobosit pentru cauza păcii, independenței și colaborării intre toate popoarele. Ansamblul documentelor convenite cu prilejul acestor vizite la nivel înalt — tratate, declarații solemne și comune, comunicate, acorduri — constituie o mărturie elocventă a caracterului rodnic, durabil și multidimensional al raporturilor noastre cu acest grup de state.O contribuție importantă în impulsionarea colaborării au adus și 

aduc legăturile statornicite intre 
Partidul Comunist Român si parti
dele progresiste și democratice din 
țările în curs de dezvoltare si nealiniate. Spre satisfacția reciprocă, de-a lungul ultimelor două > decenii, între forțele politice conducătoare din țările noastre s-au realizat ample schimburi de vedere si de experiență pe probleme de interes reciproc, au fost convenite documente în care sînt consacrate principii ’ și orientări privind relațiile dintre partidele si popoarele noastre.

Schimburile economice recipro
ce au înregistrat un ritm accelerat, în general superior procentului mediu de creștere a ansamblului activității economice externe a României. Dacă în anul premergător celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. ponderea țărilor în curs de dezvoltare în comerțul nostru exterior era de 4,9 la sută. în 1970 atinsese 7 la sută, pentru ca în prezent să ajungă la o cotă importantă, cu mult peste cea pe care statele în curs de dezvoltare o dețin in totalul comerțului mondial. Un loc deosebit în acest cadru revine formelor moderne de colaborare — cum ar fi cooperarea în producție, realizarea prin eforturi comune a unor obiective de mare importanță pentru economiile statelor lumii a treia.Obiectivele industriale înălțate cu sprijinul României socialiste, cuprin- zînd rafinării, unități chimice, linii tehnologice pentru construcții de mașini, porturi, impunătoare edificii sociale, exploatări miniere etc., au contribuit în mod substanțial la punerea în aplicare a programelor de dezvoltare economico-socială în aceste state. Din vecinătatea nisipurilor Saharei și pînă în munții Hinducuși, și din apropierea apelor Brahmapu- trei pînă în zona pădurilor ecuatoriale .ale Africii și Americii Latine, instalații fabricate în țara noastră și construcții moderne, realizate cu sprijinul României se constituie în tot atitea argumente convingătoare ale muncii creatoare și dorinței de colaborare ale poporului român.Avînd în vedere .importanța deosebită a cadrelor naționale în procesul dezvoltării, țara noastră a acordat și acordă un sprijin substanțial solutio-, nării acestei probleme în statele. în curs de dezvoltare, în amfiteatrele universitare din România aflîndu-se circa 20 000 de tineri care se pregătesc pentru a deveni Specialiști de nădejde pentru țările de origine.Realizările de pînă acum, precum și potențialul real atît al economiei românești, cît și al economiilor naționale ale statelor în curs de dezvoltare reprezintă — așa cum evidenția tovarășul Nicolae Ceaușescu — o bază temeinică de la care se poate porni pentru amplificarea pe mai departe a cooperării reciproc avantajoase.

In numele aspirațiilor co
mune de pace și înțelegere 
internațională. *n cele două de' cenii care au trecut de la Congresul al IX-lea, dînd viață ideilor si inițiativelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, partidul și statul nostru au acționat cu perseverentă, paralel

cu aprofundarea raporturilor bilaterale cu statele în curs de dezvoltare, pentru amplificarea și consolidarea colaborării pe plan internațional cu aceste țări. Astfel, EPOCA 
CEAUȘESCU a consemnat afirmarea României ca unul din cei mai activi promotori ai aspirațiilor statelor în curs de dezvoltare si nealiniate. pentru solutionarea reală, justă a problemelor majore care le confruntă. La Națiunile Unite, în alte foruri mondiale, cu prilejul unor reuniuni internaționale. România a avansat multiple propuneri privind eliminarea tuturor anomaliilor și obstacolelor care frînează dezvoltarea de. sine stătătoare a acestor state, asigurarea climatului politic de pace, securitate, destindere indispensabil accelerării progresului în țările rămase în urmă din punct de vedere economic și social, făurirea unei lumi mai bune și mai drepte. Tocmai ca urmare a unor asemenea activități statornice, Româ
nia a devenit membră cu drepturi 
depline a „Grupului celor 77“, do- bindind, totodată, statutul de invitat 
permanent la reuniunile mișcării de 
nealiniere.România, președintele tării subliniază stăruitor că, in actualele împrejurări politica dobinzilor înalte, povara datoriilor externe, ca și restricțiile comerciale afectează grav situația statelor în curs de dezvoltare, constituie o barieră serioasă în relansarea economiei mondiale. Rele- vînd că efortul propriu este hotărî- tor pentru depășirea actualelor dificultăți, România a luat poziție fermă împotriva încercărilor unor state industrializate de a ieși din criză pe seama țărilor în curs de dezvoltare. Tara noastră consideră, totodată, că o relansare economică reală nu poate fi concepută iară a ține seama de interesele fundamentale ale acestor țări.Una din expresiile cele mai pregnante privind modul în Care România socialistă acționează în sprijinul cauzei statelor în curs de dezvoltare este preocuparea statornică îndreptată spre întărirea solidarității si uni- 'tății de acțiune a acestor state, președintele Nicolae Ceaușescu propu- nînd în acest sens convocarea unei conferințe la nivel înalt a tarilor in curs de dezvoltare. în strînsă colaborare cu mișcarea nealiniată, reuniune care ar avea, neîndoios, un rol din cele mai importante în abordarea și soluționarea realistă a problemelor care frămîntă aceste etate.

Profund ecou, unanimă 
apreciere. Perseverenta cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu militează pentru continua amplificare a legăturilor cu statele lumii a treia, dorința sinceră de conlucrare internațională. sentimentele de prietenie și solidaritate ale tării noastre fată de aspirațiile popoarelor din țările lumii a treia au o rezonantă largă, reprezintă una din sursele înaltului prestigiu international al României socialiste. Cuvintele de înaltă apreciere a numeroși șefi de state și guverne din aceste țări Ia adresa personalității secretarului general al partidului, președintele Republicii, conferirea1 unor înalte distincții, editarea în statele în curs de dezvoltare și nealiniate a numeroase volume din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă tot atîtea dovezi ale recunoașterii contribuției sale de inestimabilă valoare la făurirea unei lumi în care toate popoarele să-si poată împlini năzuințele de pace si progres.Continuând linia programatică inițiată de Congresul al IX-lea al partidului. Congresul al XIII-lea a stabilit ea și în viitor raporturile României socialiste cu statele în curs de dezvoltare și nealiniate să constituie o preocupare prioritară a întregii activități politico-economice internaționale a tării noastre. Fără îndoială, corespunzînd pe deplin intereselor reciproce, un asemenea curs se înscrie, totodată, ca o contribuție de preț la afirmarea măreței cauze a păcii, dezvoltării și înțelegerii în lume.
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RODNICIA DIALOGULUI 
LA NIVEL ÎNALT

în ultimii 20 de ani, raporturile multilaterale ale 
României socialiste cu statele in curs de dezvoltare și 
nealiniate au fost puternic stimulate de convorbirile 
și înțelegerile la cel mai înalt nivel.• Pe pămintul Africii sau la București au avut loc 
82 de vizite ți convorbiri la cel mai inalt nivel. Cu aceste prilejuri au fost semnate sau convenite 78 de 
documente - tratate de prietenie, declarații solemne 
ți comune, comunicate. Ca urmare a înțelegerilor la nivel inalt, au fost semnate circa 400 de acorduri ți 
convenții vizînd legăturile economice, comerciale, științifice, tehnice, culturale etc.• Cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate din Asia și Orientul Mijlociu s-au desfășurat 67 vizite și 
convorbiri la nivel înalt, care au prilejuit semnarea sau convenirea a 112 documente - tratate de prietenie, declarații comune, comunicate, acorduri, convenții, programe.• Cu statele din America Latină au avut loc 10 în- 
tîlniri la nivei de șefi de state, au fost semnate 14 
documente — tratate de prietenie și cooperare, declarații solemne și comunicate comune. Ca urmare a înțelegerilor la care s-a ajuns, au fost convenite 
28 acorduri de cooperare economică, industrială, agrară, minieră etc.

REPERE ALE PRIETENIEI 
Șl COLABORĂRII FRUCTUOASE

Țara noastră acordă — potrivit înțelegerilor reci
proce — un sprijin multilateral statelor în curs de 
dezvoltare și nealiniate în ridicarea unor importante 
obiective economico-sociale.• In Africa, România a contribuit la construirea unor instalații portuare și frigorifice (Maroc și Mauritania), locuințe (Algeria și Libia), întreprinderi de țe
sături sintetice și prelucrarea lemnului (Congo și Nigeria), depozite petroliere (Angola), edificii - cum este clădirea parlamentului sudanez. Au fost constituite 
22 de societăți mixte în diverse state africane vizînd numeroase domenii de activitate economică.• In țările din Asia și Orientul Mijlociu, în cooperare cu România și cu sprijinul specialiștilor români, au fost construite 45 obiective mai importante ; printre acestea se află fabrici de ciment (Irak, Pakistan, Siria), rafinării (Pakistan, Iordania, Siria), complexe 
pentru fosfați (Egipt), lucrări de foraj (Iordania), linii 
electrice de înaltă tensiune (Malayezia), lucrări de 
irigații (Irak).

BELGRAD 21 (Agerpres). — La Belgrad a avut loc ședința a 32-a a Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare tehnico-șțiințifică, la care au participat conducători ai organelor centrale pentru știință și tehnică ale țărilor membre ale Consiliului și R.S.F. Iugoslavia.Delegația română a fost condusă de tovarășul Ion Ursu, prim-vicepre- ședintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.Comitetul a adoptat măsuri pentru dezvoltarea în continuare a colaborării tehnico-științifice,. în conformitate cu hotărîrile Consfătuirii economice la nivel înalt a țărilor membre ale C.A.E.R. A fost analizat mersul pregătirii programului complex al progresului tehnico-știin- țific al țărilor membre ale C.A.E.R. pe 15—20 ani, la care au exprimat

interesul de participare și organizațiile corespunzătoare ale R.S.F.I.Comitetul a examinat stadiul realizării convențiilor guvernamentale privind colaborarea multilaterală in domeniul creării și producției de roboți industriali și, respectiv, al utilizării microprocesoarelor, precum și problema organizării colaborării pentru introducerea in producție a rezultatelor cooperării în știință și tehnică.S-a efectuat un larg schimb de experiență in legătură cu economisirea și utilizarea eficientă a resurselor de combustibili, energie, materii prime pe baza introducerii progresului tehnic in țările respective.Participanții la ședință au fost primiți de președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I., Milka Planinț.
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Pentru crearea unei zone libere de arme chimice 
în Europa

„Cadrul 
crearea 
chimice 
a fost aprobat de Biroul Politic al 
C.C. af P.S.U.G. și de Prezidiul 
P.S.D.

Părțile au căzut de acord să pre
zinte rezultatele lucrărilor grupului 
guvernelor R.D.G. și R.F.G., -~—"~ 
nelor și partidelor inter_____,
O.N.U. și Conferinței pentru dezar
mare de la Geneva.

S-a convenit asupra continuării 
convorbirilor în probleme legate 
de limitarea armamentelor și dezar
mare, urmînd să fie dezbătute as
pecte vizînd crearea unei zone li
bere de arme nucleare în Eu
ropa.

BONN 21 (Agerpres). — în urma 
convorbirilor dintre Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., și Hans-Jochen Vogel, vi
cepreședinte al P.S.D. din R.F. Ger
mania, a fost constituit un grup de 
lucru al celor două partide — in
formează agenția A.D.N. Din partea 
P.S.U.G., grupul de lucru a fost 
condus de Hermann Axen, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G., iar din partea 
P.S.D., de Karsten D. Voigt, mem
bru al conducerii P.S.D. Grupul de 
lucru s-a întîlnit de mai multe ori. 
La încheierea lucrărilor grupului de 
lucru, constituit din reprezentanți 
ai P.S.U.G. și P.S.D. din R.F.G., 
relatează agenția, a fost stabilit

la
arme

unui acord cu privire 
unei zone libere de 
in Europa", document care

Plenara C.C. al P.S.U.G.
Cuvîntarea tovarășului Erich Honecker

Este necesară mobilizarea opiniei publice în lupta 
pentru evitarea unui război nuclear

WASHINGTON 21 (Agerpres) — 
în fața bazei americane din insu
la Roosvelt, din apropiere de 
Porto Rico, a avut loc o demon
strație împotriva cursei înarmări
lor și . a pericolului nuclear, la 
care au luat parte peste 7 000 de 
persoane, în special tineri. Orga
nizată în cadrul unui marș al 
păcii, manifestația a avut loc la 
inițiativa Coaliției organizațiilor

de tineret din Porto Rico, care a 
anunțat pentru perioada următoa
re o serie de acțiuni de mare am
ploare împotriva cursei înarmări
lor, în favoarea dezarmării și pă
cii, menite să contribuie la o mai 
largă mobilizare a opiniei publice 
din S.U.A. la lupta pentru evi
tarea unui război nuclear nimici
tor și asigurarea unui viitor paș
nic pentru întreaga umanitate.

„Irosirea de resurse sociale și economice 
a atins proporții colosale"

NAȚIUNILE UNITE 21 (Ager- 
pre's). — Este necesar ca industria 
să fie utilizată exclusiv în scopuri 
pașnice, in interesul întăririi păcii 
și securității, al dezvoltării social- 
economice a tuturor statelor lumii 
— se spune în lucrarea „Dezarma
re, dezvoltare, restructurare econo
mică", publicată de Centrul de 
presă al organizațiilor neguverna
mentale de pe lingă Organizația

Națiunilor Unite. Documentul evi
dențiază că irosirea de resurse so
ciale și economice in ctirsa înarmă
rilor a atins proporții colosale, nu
mai anul trecut fiind alocate în 
scopuri militare 950 miliarde do
lari. Această uriașă risipă de fon
duri, se spune în publicație, are 
urmări grave pentru toate statele, 
dar în special pentru cele in curs 
de dezvoltare.

ORIENTUL MIJLOCIU

BERLIN 21 (Agerpres). — La Berlin s-au desfășurat joi lucrările plenarei C.C. al P.S.U.G. — transmite agenția A.D.N. Cu acest prilej, tovarășul Erich Honecker, secretarul general al C.C. al P.S.U.G., a rostit o cuvîntare.Convocarea Congresului al Xl-lea al P.S.U.G. a găsit un ecou larg in rîndurile partidului și poporului, a arătat vorbitorul. Numeroase sînt inițiativele ce urmăresc să facă din pregătirea congresului o cauză a întregului popor, printr-o largă mișcare de masă în toate domeniile vieții sociale, pentru întărirea socialismului și pentru asigurarea păcii. Toate acestea presupun din partea noastră, a 'partidului nostru, a fiecărui membru al său mari eforturi.Referindu-se la rezultatele obținute în dezvoltarea economico-socială a țării, vorbitorul a arătat : Sarcina care ne revine în prezent este de a asigura nivelul necesar mai ridicat în toate domeniile. Dinamica economică se va baza tot mai mult pe revoluția tehnico-științifică. De aceea este necesară legarea organică a științei cu producția. Etapa intensificării în care a pătruns acum țara noastră impune utilizarea în mai mare măsură a avantajelor socialismului in stăpînirea revoluției tehnico-științifice.Cimpul de luptă decisiv al comuniștilor constă în înfăptuirea imperativelor noii etape a strategiei eco-

nomice a partidului. In centrul activității fiecărei organizații de bază se află lupta hotărită pentru îndeplinirea zilnică, continuă, și depășirea planului economic pe 1985, pentru realizarea Îndatoririlor înscrise in programele aprobate.In cele zece luni care au mai rămas pină la deschiderea Congresului al Xl-lea, partidul nostru trebuie să desfășoare o amplă muncă în toate domeniile vieții sociale, atit in economie, cit și in știință, cultură și artă, învățămint și sănătate și, firește, pentru apărarea cuceririlor noastre socialiste. Sîntem convinși că organizațiilor de partid nu le lipsesc elanul și inițiativele de a acționa prin exemplu pozitiv și realizări valoroase pentru întărirea socialismului și de a-i mobiliza pe oamenii muncii la înfăptuirea cu succes a politicii noastre îndreptate spre bunăstarea întregului popor.In timpul cuvîntării, Erich Honecker a abordat și unele probleme internaționale, subliniind că situația actuală continuă să fie tensionată și complicată ca urmare a intensificării cursei înarmărilor, a evoluției evenimentelor spre confruntare, a amenințărilor la adresa păcii. Orientările esențiale ale politicii R.D. Germane — a spus vorbitorul — sînt și vor rămîne crearea condițiilor externe favorabile pentru edificarea socialismului, asigurarea păcii și securității in lume.
BEIRUT 21 (Agerpres). — In zona de vest a Beirutului s-a produs o accentuare a tensiunii între milițiile sunnite și șiite libaneze. Surse ale poliției au afirmat că trei membri ai milițiilor șiite și trei soldați din brigada a VI-a a armatei libaneze ău fost răniți în ambuscade organizate în timpul nopții trecute de membri ai milițiilor sunnite.'Pe de altă parte, avioane israelie- ne au violat vineri spațiul aerian al Libanului, survolind capitala țării in zona aeroportului internațional.Sute de persoane au părăsit localitățile Yater și Kăfra din sudul Libanului ca urmare a unor violente bombardamente efectuate de unități aparținînd așa-zisei Armate a sudului Libanului, creată și finanțată de Israel, a anunțat un purtător de cu- vînt al Forței interimare a O.N.U. din Liban. în cursul unui bombar

dament de artilerie lansat joi asupra satului Yater două persoane au fost ucise, iar patru rănite.GEORGETOWN 21 (Agerpres) . — La Georgetown au luat sfîrșit lucrările Seminarului regional privind necesitatea respectării și exercitării drepturilor inalienabile ale poporului palestinian. Desfășurată sub egida O.N.U., reuniunea a evidențiat necesitatea convocării unei conferințe internaționale dc pace, in Orientul Mijlociu. Această poziție este consemnată într-un document oficial adoptat în unanimitate de participanți.TEL AVIV 21 (Agerpres). — Un profesor de economie la Universitatea din Tel Aviv a calculat că cei trei ani de război în Liban au costat statul israelian 4,5 miliarde dolari.
O navă cosmică automată 

lansată spre stația orbitală sovietică
MOSCOVA 21 (Agerpres). — în 

conformitate cu programul de asigu
rare a funcționării, in continuare, a 
stației științifice orbitale „Saliut-7“, 
în Uniunea Sovietică a fost lansată, 
la 21 iunie, nava cosmică automată 
„Progress-24“. Potrivit informațiilor 
transmise de agenția T.A.S.S., „Pro
gress^" va transporta pe stația or
bitală diferite încărcături, inclusiv

mijloace pentru asigurarea activită
ții de cercetare, carburant pentru in
stalațiile motoare, precum și apara
tură de schimb pentru diferite agre
gate aflate la bordul lui „Saliut-7“. 
Greutatea totală a încărcăturii este 
de 2000 kilograme. Se preconizează 
ca joncțiunea cu complexul spațial 
orbital „Saliut-7“ — „Soiuz T-13“ să 
se producă la 23 iunie.

Convorbirî 
polono-chinezeVARȘOVIA 21 (Agerpres). — Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, Wojciech Jaruzelski, a primit, la Varșovia, delegația parlamentară chineză condusă de Wang Renzhong, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze, aflată într-o vizită oficială in Polonia. După cum relatează agenția P.A.P., W. Jaruzelski a subliniat că, în ultimul timp, s-a realizat un mare pas înainte în extinderea colaborării economice și a schimburilor comerciale polono-chineze, o mărturie in acest sens constituind-o și recenta semnare a acordului comercial de lungă durată dintre cele două țări pe perioada 1986—1990. Totodată, el a arătat că reluarea contactelor directe dintre Seimul R. P, Polone și Adunarea Națională a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze va contribui la dezvoltarea cu succes, în continuare, a relațiilor polono-chineze.

Plenara C.C. al P.C. 
din VietnamHANOI 21 (Agerpres). — La Hanoi a avut loc plenara C.C. al P.C. din Vietnam, care a dezbătut chestiuni referitoare la o serie de probleme economice — relatează agenția V.N.A. Lucrările plenarei au fost conduse de Le Duan, secretar general al C.C. al P.C. din Vietnam.

★La Hanoi a fost. dată publicității Hotărîrea Secretariatului C.C. al P.C. din Vietnam cu privire la marcarea, anul acesta, a celei de-a 40-a aniversări a revoluției vietnameze din august 1945. Documentul subliniază succesele obținute în acest an de poporul vietnamez, sub conducerea Partidului Comunist, în toate domeniile construcției socialiste. Colectivele de muncă din întreaga țară — se spune in hotărire — întîmpină acest jubileu cu noi angajamente de sporire a productivității muncii, de creștere a eficienței și calității producției, de economii de materii prime și materiale, prin îndeplinirea cu succes a hotărîrilor Congresului al V-lea al P.C.V. și ale plenarelor ulterioare ale partidului.
Consiliul de Securitate condamnă cu fermitate 
actele agresive ale R. S. A. împotriva Angolei

IN POFIDA CERERILOR DE A NU SE TRECE LA MILITARIZAREA 
SPAȚIULUI COSMIC

Naveta spațială americană a fost folosită pentru 
experiențe în cadrul programului „războiul stelelor"WASHINGTON 21 (Agerpres). — In pofida cererilor tot mai ferme ale opiniei publice americane și internaționale de a nu se proceda la militarizarea spațiului extraterestru și la extinderea cursei înarmărilor în Cosmos, Statele Unite au procedat vineri la prima experiență din cadrul programului „Inițiativa de apărare strategică", cunoscută sub numele de „războiul stelelor". După

cum informează agențiile internaționale de presă, pentru efectuarea experienței a fost utilizată naveta „Discovery", aflată, după cum se știe, in misiune orbitală. Experiența a constat în emiterea din insulele Hawaii a unei raze laser cu o putere de 4 wați, care a fost reflectată de o oglindă prinsă de unul din hublourile navetei spațiale americane.

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U., întrunit în cadrul procedurii de urgență, la cererea guvernului R. P. Angola, a încheiat dezbaterile asupra atacului armat comis de forțe militare ale Republicii Sucl- Africane in provincia Cabinda, din sudul teritoriului angolez, precum și asupra altor acte agresive ale rasiștilor sud-africani împotriva acestui stat. în unanimitate, consiliul a adoptat o rezoluție, elaborată de grupul statelor nealiniate, care condamnă cu fermitate R.S.A. pentru aceste acțiuni agresive. De asemenea, guvernul minoritar rasist de la Pretoria este condamnat pentru folosirea sistematică a teritoriului Na

mibiei — ocupat ilegal de R.S.A. — ca o bază de lansare a unor atacuri împotriva Angolei și, totodată, pentru menținerea trupelor sale in unele zone ale teritoriului angolez. ( Documentul cere R.S.A. ca, necondiționat și neîntîrziat, să-și retragă trupele de pe teritoriul angolez, să înceteze orice acte de agresiune împotriva Angolei, să respecte cu strictețe suveranitatea și integritatea sa teritorială.Rezoluția afirmă din nou necesitatea adoptării unor măsuri efective, care să pună capăt pericolului pe care politica de apartheid și de agresiune a regimului de la Pretoria îl reprezintă pentru pacea și securitatea în Africa și în întreaga lume.

pe scurt

COOPERARE. In cadrul convorbirilor care au avut loc la Beijing, intre delegații ale Ministerului chinez pentru Industria Spațială și Centrului național francez pentru studii spațiale, s-a căzut de acord asupra unei cooperări cuprinzătoare in domeniul tehnologiei spațiale intre cele două țări — relatează agenția China Nouă.
PROPUNERE. Intr-un document dat publicității la Brasilia, Ministerul Relațiilor Externe al Braziliei și alte instituții naționale au propus președintelui țării, Jose Sarney, să dispună restabilirea relațiilor diplomatice cu Cuba, întrerupte în 1964 — transmite agenția France Presse. Un purtător de cuvînt prezidențial a reamintit, în legătură cu aceasta, că problema respectivă este în studiu.
LA BEIRUT a fost dată publicității Declarația partidelor comuniste și muncitorești din unele țări arabe, adoptată în cadrul consfătuirii reprezentanților acestor partide, la începutul lunii iunie, relatează agenția T.A.S.S. în declarație sînt cuprinse aprecierile și concluziile principale la care au ajuns participanții la consfătuire în urma dezbaterii problemelor actuale ale

situației internaționale și ale celei din lumea arabă.
PREȘEDINTELE FRANȚEI, Francois Mitterrand, a reafirmat dreptul țărilor din America Centrală la independență politică și economică.' într-un interviu acordat ziarului mexican „Excelsior", el a. criticat embargoul comercial total impus de Statele Unite împotriva Republicii Nicaragua, ară- tind, de asemenea, că sprijinirea de către S.U.A. a grupărilor an- tisandiniste și contrarevoluționare întreține pericolul de război în America Centrală.
POPULAȚIE. Potrivit unui raport dat publicității de Fondul Națiunilor Unite pentru activități în domeniul populației (F.N.U.A.P.), numărul bărbaților depășește în prezent cu 20 milioane pe cel al femeilor, dar pînă în anul 2000 se prevede o modificare a situației, informează agenția France Presse. Astfel, la sfîrșitul acestui secol pe Terra vor trăi peste trei miliarde de femei, cu 175 de milioane mai multe decît bărbații, menționează raportul. Va crește, de asemenea, cu un număr diferit de ani de la o zonă la alta, speranța de viață a populației.

EXPLOZIA UNOR BOMBE la Katmandu și în alte localități ne- paleze s-a soldat cu moartea a șapte persoane și rănirea altor 15, au anunțat surse guvernamentale nepaleze citate de agențiile Reuter și France Presse. Ministrul de interne, Jog Mehar Shrestha, a declarat, in cadrul unei reuniuni de urgență a parlamentului, că bombele au fost plasate ,de elemente teroriste și. că s-au operat mai multe arestări. Parlamentul a condamnat, în unanimitate, aceste atacuri.
ATENTAT. In urma unui atentat comis în centrul San Salvadorului de indivizi rămași neidentificați, cel puțin 13 persoane au fo.st ucise, intre acestea aflîndu-se patru pușcași
Evoluții în cazul deturnăriiNAȚiuNILE UNITE 21 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a adresat un nou apel teroriștilor care dețin ca ostatici 40 de cetățeni americani, cerîndu-le să-i elibereze fără condiții. El a atras atenția că ostaticii sint persoane nevinovate. Pe de altă parte, Perez de Cuellar a informat că va continua să contribuie la reglementarea acestei crize și că a prezentat sugestii guvernului american și altor părți, pentru a înlesni degajarea unei soluții. Demersurile, a spus el, vizează negocierea a două probleme separate : aceea a eliberării ostaticilor și, respectiv, a eliberării celor circa 750 de libanezi,

marini și alți doi cetățeni americani — informează agențiile U.P.I., Prensa Latina și France Presse. Se precizează că atacul a fost săvîr- șit de mai mulți indivizi care au deschis focul asupra persoanelor ce se aflau pe terasa unui restaurant.
MINIȘTRII DE INTERNE ȘI DE 

JUSTIȚIE DIN TARILE MEMBRE 
ALE PIEȚEI COMUNE și-au Încheiat, vineri, dezbaterile de două zile asupra problemelor privind terorismul, pirateria aeriană, combaterea drogurilor și criminalității și menținerea ordinii pe arenele de sport. S-a hotărît extinderea structurilor de acțiune comună, create în 1974 pentru lupta împotriva criminalității și cunoscute sub numele de „grupul de la Trevi".

avionului companiei T.W.A.!n cea mai mare parte șiiți, deținuți în Israel.BEIRUT 21 (Agerpres). — Pe aeroportul din Beirut a avut loc o conferință de presă cu participarea a cinci dintre cei 40 de pasageri americani luați ostatici de la bordul avionului „Boeing 727“ al companiei Trans World Airlines. Cu acest prilej, ei au cerut președintelui S.U.A., Ronald Reagan, să nu recurgă la nici un mijloc militar sau violent pentru eliberarea lor. în același timp, au cerut Israelului să accelereze eliberarea prizonierilor libanezi, în schimbul celor 40 de ostatici.
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