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ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE BRĂILA : Nave

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Resursele energetice refolosibile 
-neîntîrziat în circuitul economic!

acționezi pentru reali 
care să ducă la redu 

cerea consumurilor energetice și de materii prime, de mate 
riale și, totodată, să asiguri recuperarea, regenerarea și refo 
losirea surselor de energie și materiale !

NICOLAE CEAUȘESCU

A fi revoluționar înseamnă să 
zarea și introducerea de noi tehnologii

destinate exportului
Constructorii de nave brăileni 

au trăit bucuria unui nou și im
portant succes. Este vorba de 
lansarea la apă a cargoului multi
funcțional de 5 000 tdw., al patrulea 
din serie destinat exportului. De 
remarcat că peste 92 la sută din 
„zestrea" navei — echipamente me
canice si electronice — este 
concepută si realizată în întreprin
derile de profil din tară. Pînă la 
finele lunii, tot pentru export, la 
Șantierul naval din Brăila va primi 
„botezul apei" încă o navă de 
4 400 tdw. (Caiidiano Priceputu, 
corespondentul „Scinteii").

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, luni, pe 
Uzi Baram, secretar general al Parti
dului Muncii din Israel, care, la in
vitația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, face o vizită 
în țara noastră.

Cu acest prilei. oaspetele a înmî- 
nat tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj din partea președintelui ~ 
dului Muncii din Israel si 
ministru al Israelului. Shimon 
Totodată, secretarul general al 
dului Muncii din Israel a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, cordiale urări de sănătate si 
fericire, de progres si prosperitate 
pentru poporul român si si-a expri
mat deosebita satisfacție pentru po
sibilitatea oferită de a vizita Româ
nia. de a se reîntîlni cu conducătorul 
partidului si statului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesai si urările 
transmise si a adresat, la rindul său. 
președintelui Partidului Muncii din 
Israel si prim-ministru al statului 
Israel salutul său si cele mai bune 
urări de progres si pace pentru po
porul israelian.

în cadrul întrevederii au fost re
levate bunele relații existente intre

Parti- 
prim- 
Peres. 
Parti-

Partidul Comunist Român si Partidul 
Muncii din Israel, exprimîndu-se do
rința de a se amplifica aceste rapor
turi. in interesul reciproc, al dezvol
tării colaborării si cooperării dintre 
cele două țări si popoare, al cauzei 
păcii si destinderii internaționale.

Schimbul de vederi în probleme 
ale actualității mondiale a eviden
țiat preocuparea celor două partide 
față de actuala încordare existentă 
în viața internațională, precum și 
necesitatea de a se acționa cu toată 
fermitatea pentru reluarea și conti
nuarea politicii de destindere, pace 
și colaborare, pentru înfăptuirea de
zarmării, în primul rind a celei nu
cleare, soluționarea pe cale pașnică 
a conflictelor și problemelor litigioa
se dintre state, pentru asigurarea 
unui climat de securitate și înțele
gere în întreaga lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat și cu acest prilej poziția 
României privind căile de soluționa
re a conflictului din Orientul Mij
lociu, subliniind că o pace trainică, 
durabilă și. globală în această zonă 
impune retragerea Israelului din te
ritoriile arabe ocupate in urma răz
boiului din 1967, rezolvarea proble
mei poporului palestinian — prin 
recunoașterea dreptului său la auto
determinare, inclusiv la crearea unui 
stat propriu, independent, — asigu
rarea existenței, integrității și suve

ranității tuturor statelor din această 
regiune. în legătură cu aceasta, pre
ședintele României a evidențiat în
semnătatea intensificării eforturilor 
în vederea convocării unei conferin
țe internaționale sub egida O.N.U., 
la care să participe toate părțile in
teresate, inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea 
U.R.S.S.. și 
permanenți 
ritate, alte 
contribuție 
politică a problemelor existente în 
zonă, la procesul de pace din Orien
tul Mijlociu.

Secretarul general al Partidului 
Muncii din Israel a prezentat pozi
ția partidului său cu privire la si
tuația din Orientul Mijlociu si la mo
dalitățile de rezolvare a probleme
lor complexe din această parte a 
lumii. Totodată, a evidențiat apre
cierea de care se bucură acțiunile 
României, contribuția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la rezolvarea pe 
cale pașnică, prin negocieri, a con
flictului din această regiune, iniția
tivele conducătorului partidului șl 
statului nostru în vederea edificării 
unui climat de pace, securitate și 
cooperare în lume.

La întrevedere a luat parte Ion 
Stoian. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Palestinei, precum și 
S.U.A., ceilalți membri 
ai Consiliului de Secu- 
state cară pot aduce o 
pozitivă la soluționarea

îndeplinirea In bune condiții a 
sarcinilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal, desfășurarea nor
mală a întregii vieți economico-so- 
ciale presupun asigurarea ritmică și 
în cantitățile prevăzute a resurse
lor energetice necesare. Este cunos
cut că la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 23—24 junie a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat din 
nou importanta deosebită a realiză
rii programului de dezvoltare a ba
zei energetice. Aceasta este o cerin
ță vitală care își găsește reflectarea 
în Planul național unic de dezvol
tare economico-socială a României 
pe perioada 1986—1990. în același 
timp, secretarul general al partidu
lui a reliefat necesitatea reducerii 
consumurilor, a economisirii severe 
a energiei electrice și combustibili
lor. a creșterii ponderii 
tuturor categoriilor 
energetice recuperabile rezultate în 
procesele de producție

„Este necesar 
acest sens

utilizării 
de resurse

din intre- 
— sub- 
tovarășul

prinderi, 
linia în 
NICOLAE CEAUȘESCU Ia recenta 
plenară a C.C. al P.C.R.
că mai mult ponderea 
recuperate și refolosite 
meniile, inclusiv a 
energie".

Sînt sarcini de mare 
a căror îndeplinire 
tiuni perseverente, ne multiple pla
nuri. desfășurate cu spirit de răs
pundere revoluționar de către toa
te colectivele de oameni ai mun
cii. Subliniem aceasta întrucit. 
mai mult decit in orice alt domeniu 
de activitate, cind este vorba de 
energie orice pierdere este irecupe
rabilă. Aceasta înseamnă că practic 
eforturile depuse pe întregul circuit
— de la industria extractivă pină la 
unitățile producătoare de energie
— pot fi diminuate, cu consecințe 
nedorite asupra asigurării energiei 
necesare desfășurării in bune condi
ții a activității economice și sociale.

Din procesul de producție al uni
tăților din diferite ramuri economice 
rezultă cantități mai mari sau mai 
mici de resurse energetice așa-zise 
„secundare", care în bună parte sînt 
recuperabile. Dintre aceste resurse 
energetice refolosibile unele sînt cu 
potențial și nivel energetic ridicat, 
iar altele cu nivel termic scăzut. 
Din prima categorie fac parte dife
rite gaze combustibile provenite din 
procesele tehnologice, resurse termi
ce cu temperaturi de peste 70’C sau

— să creas- 
materialelor 
in toate do- 
surselor de

însemnătate, 
presupune ac-

resurse mecanice și de presiune, 
care pot fi ușor transformate în 
energie mecanică utilă sau în ener
gie electrică. în cea de-a doua cate
gorie se includ apele de răcire care 
nu pot fi utilizate direct în scopuri 
energetice, avînd intre 30—60°C ; ca 
atare, ele necesită introducerea de 
sisteme de ridicare a potențialului 
lor energetic cu ajutorul pompelor 
de căldură sau cu agenți interme
diari corespunzători pentru valorifi
carea lor.

Spre a avea o imagine convingă
toare asupra dimensiunii acestor 
resurse energetice recuperabile și 
refolosibile este suficient să preci
zăm că potențialul lor energetic este 
echivalent cu cel al producției de 
petrol a țării. în cea mai mare 
parte aceste importante resurse sînt 
recuperate și utilizate in cadrul 
proceselor tehnologice (recirculate); 
altele (cele așa-zise „libere") sînt 
valorificate la producerea energiei 
electrice, termice și a apei calde 
menajere. Din statisticile privind 
evoluția gradului de 
a resurselor energetice 
bile se poate observa __
tere de la 72 la sută în 1981 la 
81 la sută la finele anului trecut, 
in condițiile în care în aceeași pe
rioadă au fost identificate noi re
surse a căror valoare se ridică la 
aproape 4 milioane tone combustibil 
convențional. Dia; aceleași statistici 
rezultă însă că un volum important 
de resurse, care din punct de ve
dere economic sint refolosibile, ră- 
mîn nevalorificate și se pierd irecu
perabil. Dacă în anul trecut numai 
jumătate din ele ar fl fost utilizate 
pentru producerea de energie elec
trică. s-ar fi putut 
6 miliarde kWh.

Sînt numeroase 
relevă necesitatea 
cuperării integrale 
getice refolosibile. Am construit și 
vom construi în continuare hidro și 
termocentrale ; colectivele de ener- 
geticieni acționează pentru o exploa
tare rațională, optimă, dar pretutin
deni cei care utilizează energie și' 
mai ales cei care dispun de resurse 
energetice refolosibile trebuie să în
țeleagă limpede că nimic nu justi
fică o atitudine de tratare superfi
cială a acestor resurse, de subesti
mare a lor. Iată ce arată calculele 
de eficiență prezentate în tabelul de 
mai jos :

valorificare 
refolosi- 
o creș-

realiza in piua

argumentele care 
stringentă a re- 

a resurselor ener-

INDICATORI Termocentrală pe 
bază de cărbune

Instalație de 
recuperare resurse

Investiția specifică pentru o unitate
de producere a energiei electrice
și termice 100% 15—70%
Costul unei Gigacaloriî 100% 25—75%
Durata de recuperare a Investiției 12 ani 0,5—6 ani

Prezentarea acestor date compara
tive credem că nu mai necesită nici 
un comentariu 
sint concludente de la sine. S-au 
obținut o serie de rezultate 

efortul 
energetice.

suplimentar. Ele
po- 

zitive în efortul de recuperare 
a resurselor energetice, termice 
și combustibile provenite din pro
cesele tehnologice, prin concepe
rea și realizarea unei game largi de 
preîncălzitoare de aer, de noi tipo- 
dimensiuni de cazane care folosesc 
gazele de furnal, de schimbătoare 
de căldură pentru preîncălzirea apei, 
transformatoare de abur etc. Insti
tute de cercetare și proiectare, uni-

tăți ale construcției de mașini au 
conceput soluții eficiente și au reali
zat instalații pentru valorificarea cu 
randament superior a resurselor 
energetice refolosibile. Astfel, prin 
cazanele recuperatoare produse în 
întreprinderi ale industriei construc
toare de mașini s-au asigurat capa
cități de recuperare de peste 4 mi
lioane t.c.c./an, realizîndu-se cazane 
pentru gazele combustibile și diverse 
deșeuri industriale și tehnologice, 
care nu pot fi altfel utilizate, caza
ne recuperatoare de săruri de sodiu 
pentru industria de celuloză și hir-

SIBIU: Producție fizică peste prevederi
Muncind cu abnegație și dăruire, 

colectivele de oameni ai muncii din 
industria județului Sibiu obțin re
zultate de seamă în realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate în între
cerea socialistă. De la începutul 
anului și pină in prezent, industria 
sibiană a produs și livrat beneficia
rilor interni și partenerilor externi, 
peste prevederile de plan, 100 tone 
oțel aliat și aliat superior, 1100 
tone plumb, 870 tone negru de fum, 
530 metri cubi prefabricate din be
ton armat, 70 tone utilaje tehnolo
gice pentru metalurgie și chimie, 
103 tone utilaje tehnologice pentru

materiale de construcții și refrac
tare, utilaje pentru exploatarea și 
prelucrarea lemnului, utilaje pentru 
industria alimentară, 691 autobas
culante pe șasiu de autocamion, 
mașini și utilaje de prelucrare a 
metalelor prin așchiere, mijloace 
de automatizare electrotehnică, 
produse de mecanică fină, precum 
și altele. Printre unitățile fruntașe 
se numără întreprinderea metalur
gică de metale neferoase, „Carbo- 
sin" — Copșa Mică, „Independen
ța", „Balanța" și întreprinderea de 
piese auto Sibiu, „Vitrometan", în
treprinderea mecanică Mîrșa. (Ion 
Onuc Nemeș, corespondentul „Scîn- 
teii").

CLUJ: Tehnologii și produse noi, moderne
La Combinatul metalurgic din 

Cîmpia Turzii, unitate modernă a 
metalurgiei românești, unde în ul
timul timp au fost puse în funcțiu
ne noi obiective, cum sînt extinde
rea oțelăriei electrice, secția de 
electrozi speciali de sudură, pre
cum și capacități noi pentru reali
zarea unor produse destinate in
dustriei constructoare de mașini, 
energeticii nucleare, electronicii, 
aeronauticii, petrochimiei și altele, 
au fost intensificate preocupările 
oamenilor muncii pentru creșterea 
contribuției lor la înfăptuirea pro
gramelor , prioritare ale economiei 
naționale. O dată cu realizarea aces
tor obiective de investiții, au fost 
aplicate noi tehnologii și moderni-

zate unele procedee tehnologice 
pentru elaborarea otelului, îmbună
tățirea calității produselor meta
lurgice, reducerea consumurilor 
materiale și energetice, creșterea 
producției și a productivității mun
cii. Folosind mai bine baza tehni- 
co-materială de care dispune, spo
rind productivitatea muncii în plus 
față de prevederi, colectivul com
binatului a înregistrat, în perioada 
de pină acum din acest an, o de
pășire a planului la producția-mar- 
fă de peste 26 milioane lei, fabri- 
cind suplimentar 1 630 tone otel 
aliat, electrozi de sudură șl al
tele. (Marin Oprea, corespondentul 
„Sein teii").

tie, cazane pentru ars reziduuri din 
industria chimică.

O realizare deosebită în domeniul 
valorificării resurselor energetice re- 
folosibile o reprezintă cazanul recu
perator inerțial-turbionar, care este 
o soluție originală românească pen
tru recuperarea căldurii și a sus
pensiilor de praf mineral util din 
gazele fierbinți tehnologice rezidua
le. Extinderea acestui echipament la 
toate instalațiile aferente la nivelul 
anului 1990 va permite obținerea 
unei economii de circa un milion 
t.c.c./an și 2,5 milioane tone praf 
mineral util. Pentru creșterea ran
damentului proceselor de ardere de 
la cuptoarele industriale de forjă 
și tratament termic. în anul trecut 
s-au omologat primele arzătoare 
monobloc autoregenerative cu bile 
ceramice. în alte ramuri industriale 
cu consumuri mai ridicate de ener
gie termică, cum este cea a indus
trializării lemnului și materialelor 
de construcții, s-au introdus sisteme 
de recuperare a căldurii gazelor 
arse de la cuptoare de faianță și 
gresii, cubilourile de vată minerală, 
cuptoarele de ceramică pentru con
strucții, precum și a aerului cald — 
în exces, de la 
pentru 
toarele 
acestea.

Noi construcții de locuințe în orașul Roșiori de Vede, județul Teleorman Foto : S. Cristian

GRÎUL - recoltat și depozitat cit mai repede!
răcitoarele grătar 
zgurii de la cup- 

clincher ș.a. Cu toate 
___ 1 semestru din 
totalul resurselor in- 

recuperat numai

uscarea 
de 
în primul 

acest an, din 
ventariate s-au 
circa 78 la sută.

Existența unui volum Important 
de resurse energetice refolosibile ne
valorificate — cu alte cuvinte iro
sirea unui însemnat potențial ener- 
§etic — Impune un efort susținut 

in partea unităților implicate, cit Și 
a institutelor de cercetare și proiec
tare pentru a elabora și generaliza 
cele mai bune și eficiente soluții. 
Echiparea cu sisteme de recuperare 
trebuie avută in vedere atit pentru 
instalațiile existente, cit și pentru 
obiectivele noi, cărora trebuie să li 
se prd'vadă astfel de sisteme chiar 
din faza de proiectare.

De ce nu sînt puse în valoare în 
totalitate aceste resurse și, mai ales, 
ce trebuie făcut în vederea folo
sirii lor ?

O primă constatare : lucrările de 
Investiții pentru realizarea instala
țiilor necesare valorificării acestor 
resurse se desfășoară în ritm lent. 
Situația este cu atit mai îngrijo
rătoare cu cit ea continuă să per
siste și în lunile care au trecut din 
acest an. Conform sarcinilor de plan, 
în acest an trebuie puse în func
țiune 213 instalații de recuperare, 
dar pină la această dată au fost date 
in exploatare numai 22 obiective, care 
reprezintă numai 8,2 la sută din ca
pacitatea anuală planificată. întir-

Ion LAZAR
(Continuare în pag. a II-a)

A ACULTURILE DUBLE - însămînțate în ritm intens!
La secerișul griului, viteza de lucru trebuie mult spo
rită prin organizarea temeinică a muncii și folosirea 
la intreaga capacitate a combinelor

Pretutindeni, insămînțarea culturilor duble să fie in 
tensificată la maximum

Recolta strinsă sâ fie imediat transportată și pusă 
la adăpost spre a se evita orice pierderi

în prezent, griul se seceră în 
toate județele din sudul tării si
tuate în zona I. precum si in opt 
județe din zona a doua. Cu toate 
acestea, potrivit datelor _______
de Ministerul Agriculturii, pină în 
seara zilei de 6 iulie griul era 
strins de pe numai 400 800 hectare, 
ceea ce reprezintă 16 la sută din 
suprafața cultivată. Se putea mai 
mult ? Evident. ploile căzute 
săptămlna trecută au diminuat rit
mul recoltării griului. Parțial, 
aceasta si explică vitezele de lu
cru la seceriș, care. în unele jude
țe. au fost sub posibilități. Dacă în 
județele Dolj. Olt. Ialomița. Tulcea, 
Buzău si sectorul agricol Ilfov, da
torită bunei organizări a muncii, 
griul a fost strîns de pe suprafețe 
apreciabile, deși s-a lucrat în ..fe
restrele" dintre ploi. în județele 
Arad, Timiș Si Constanta, unde 
condițiile au fost asemănătoare, re
zultatele sînt sub media zonei.

Acum, timpul s-a stabilizat. Im
portant este ca. printr-o temeinică 
organizare a muncii mecanizatori
lor. a lucrătorilor care efectuează 
transporturile si depozitează recol
ta. prin folosirea din plin a fie
cărei ore si zile de lucru, secerișul 
să se intensifice. în acest scop 
este necesar ca în fiecare fermă 
și unitate agricolă să fie utilizate 
cu randament superior toate com
binele. Totodată, pentru evitarea 
oricăror pierderi de recoltă, este

furnizate

absolut necesar ca transportul, de
pozitarea si livrarea cantităților de 
griu prevăzute la fondul de’ stat să 
se desfășoare operativ. în' același 
timp cu recoltarea.

Pentru sporirea producției agri
cole si obținerea unor cantități su
plimentare de legume si furaje pe 
terenurile de pe care se slrînge re
colta de orz si griu. în această vară 
urmează să se însămînteze cu cul
turi duble aproape 2 milioane de 
hectare. Dar obținerea producțiilor 
prevăzute la aceste culturi este con
diționată, în primul rînd, de însă- 
mînțarea lor in cel mult 48 de ore 
de la recoltarea plantelor premer
gătoare. Or. pînă în seara zilei de 
6 iulie, deși griul si orzul au fost 
recoltate de pe 959 305 hectare, to
tuși culturile duble au fost însă- 
mînțate pe numai 623 019 hectare. 
Cu mai multă răspundere trebuie 
să se acționeze pentru realizarea 
întocmai a programului de culturi 
duble în județul Dolj, unde se în
registrează decalaje mari intre 
aceste lucrări.

Sînt lucrări foarte urgente pen
tru a căror executare in cel mai 
scurt timp organele, si organiza
țiile de partid, organele agricole 
județene, consiliile agroindustriale 
și conducerile unităților agricole 
trebuie să asigure pretutindeni o 
puternică mobilizare a forțelor de 
la sate.

trasee
01? metroului

Pe noile

21 DE ANI DE LA ISTORICUL FORUM AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI DIN IULIE 1965

Călătoria cu metroul a 
devenit pentru cetățeanul 
din București un gest re
flex, cotidian, in arcada de 
timp încărcat de istorie 
dintre Congresul al IX-lea 
al partidului și prezent. 
Un timp de Istorie și de 
monumentale ctitorii, care 
definesc astfel cea mai lu
minoasă epocă — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Iar 
între toate zidirile durate 
în acest răstimp pe pă- 
mîntul României socialiste, 
metroul se distinge prin
tr-o strălucire aparte.

După cum se știe, ma
gistrala I : „Republica" — 
„Semănătoarea", cu o lun
gime de 26 kilometri, a 
fost dată în funcțiune de 
cîțiva ani. Aproximativ ju
mătate din magistrala II 
(de la I.M.G.B. și pînă în 
Unirii) și-a primit publicul 
călător la începutul aces
tui cincinal. Despre însem
nătatea, eficienta, competi
tivitatea metroului argu
mentează, înainte de ori
ce, numărul extraordinar 
de mare al celor care, zil
nic, fac apel la „trenul 
galben, fără cai".

Mai departe ? Care sînt 
punctele fierbinți unde ac
ționează, cu abnegație șl 
dăruire, constructorii aces
tei rețele rapide și confor
tabile de transport în co
mun ? Sînt întrebări firești 
pentru oricine. Cu atît mai 
mult cu cît panourile fa
miliare cu litera „M“ — 
metrou — ne-au împresu
rat tot mai mult. Construc
ția din adine a acaparat 
bulevardele și zonele cen
trale, a intrat temeinic în 
viața orașului, a cetățeanu-

în căutarea răspunsuri
lor, am luat-o „la pas", pe 
viitoarele trasee subterane. 
In unele locuri, prin forța 
împrejurărilor, n-am avut 
decit șansa cunoașterii lu
crărilor de suprafață. în 
alte locuri am coborît în 
adine, acolo unde oameni 
vrednici, stăpîni pe mese
ria lor, dau bătălii decisi
ve. Am urmărit „în reali
tate" și pe hartă drumul 
scuturilor — complexele 
instalații românești care 
taie tunelurile subterane. 
Ce am aflat, în rîndurile 
următoare.

...Primul popas, la Gara 
de Nord. Poarta feroviară 
numărul 1 a României. De 
la șeful de brigadă, ing. 
Corneliu Damian, reținem : 
tunelurile de subtraversare 
a păienjenișului de linii 
ferate, pînă la joncțiunea 
cu stația Crîngași, sînt, 
acum, realitate. La ordinea 
zilei — definitivarea gale
riei deschise, de pe Grivi- 
ței. Iar primul punct de pe 
agenda fiecărei zile — ac
celerarea lucrărilor la sta
ția propriu-zisă. De fapt, 
stațiile, pentru că vor fi 
două, suprapuse. Cea de la 
adîncimea de minus 14 me
tri face parte din magistra
la II (Gara de Nord. Piața 
Victoriei, Stefan cel Mare, 
Obor, cu ramură spre sta
ția Republica, de pe magis
trala I), Stația de sub ea 
va deservi tronsonul de le
gătură cu magistrala I. Su
prapunerea aceasta consti
tuie un element de noutate 
în construcția metroului 
nostru.

Cît au avansat lucrările. 
®vîndu-se in vedere că la 
sfîrșitul acestui an trebuie 
să venim pînă la Gara de

Nord și să plecăm de aici 
cu metroul ? La adîncimea 
de 14 metri s-a turnat 
planșeul de beton și se îna
intează în ritmuri constant- 
rapide, pentru a garanta 
finalizarea în termen a lu- ' 
crărilor. Constructorii de 
aici — aparținînd de Cen
trala Antrepriză de Con
strucții Căi Ferate — sînt 
profesioniști de clasă, tre- 
cuți prin greul meseriei. 
Confruntarea cu apa, cu 
lentila de nisip care-i aș- , 
teaptă mai în adine, cu di
ficultățile lucrărilor spe
ciale nu-i sperie. Oame
nii lui Vasile Hirsulescu, 
loja Compot, Aurel Bos
tan sau Nicolae Petri ța, 
Toader Crăciun, Mircea 
Cincu ori mai tînăru- 
lui Florin Pleșa au, la me
trou, un trecut, pe magis
trala I. mai ales. Dorința 
lor e să încheie și această 
lucrare de mare însemnă
tate pentru rețeaua trans
portului subteran în ter
men și la un nivel calitativ 
demn de cartea lor de vi
zită.

în chiar Inima Bucu- 
reștiului, pe un spațiu ex
trem de restrîns la supra
față, se lucrează din plin 
la’ construcția stației Uni
versității. în adine, dinspre 
Unirii, scuturile mai au 
puțin și vor ieși în spațiul 
viitoarelor peroane. Se ac
ționează intens in zona pa
sajului pietonal. pe unde 
vor fi deschise și accese la 
metrou, în zona garajului 
subteran (din perimetrul 
Teatrului Național, hotel

Ilie TANASACHE
Foto : S. Cristian

(Continuare în pag, a II-a)^
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Gffll - recaltat si depnztat cil mai rwafe! 
CULTURILE DUBLE - insăminiate in ritm intens!

Secerișul și
Chiar dacă vremea a fost schimbă

toare in ultimele zile si a Dlouat in 
tot județul, agricultorii orahoveni nu 
au încetat nici o ciiDă activitatea, 
folosind cu maximă onerativitate 
fiecare oră bună de lucru. Prima ur
gentă o constituie, desigur, secerișul 
griului, declanșat în toate unitățile 

■agricole din județ. Măsurile specifice 
pentru condițiile din această vară 
stabilite de comandamentul județean 
pentru coordonarea lucrărilor agri
cole sînt aplicate cu răspundere în 
toate unitățile și punctele de lucru.

La C.A.P. Băicoi se recoltase 
pînă ieri mai mult de o treime din 
suprafața cultivată. președintele 
unității. inginerul Constantin Iri- 
mescu. si inginerul-sef Dumitru 
Gheorghe urmăreau, asa cum am 
putut constata intr-un raid efec
tuat in mai multe unităti agricole 
din județ, ceas de ceas fiecare solă, 
indicînd operativ lanurile bune 
pentru seceriș. Imediat se trecea la 
eliberarea de paie a terenului, balo- 
tarea si transportul acestora, la 
pregătirea pentru însămîntarea cul
turilor duble. îndeosebi a porumbu
lui boabe. ..Ceea ce caracterizează 
activitatea din această campanie, ne

Din primele
Secerișul griului, cultură ce în ju

dețul Argeș ocupă 50 425 hectare, a 
început în mai multe unități agri
cole. între primii care au declanșat 
campania sint mecanizatorii de la 
C.A.P. Mozăceni, care au meritul de 
a fi realizat anul trecut cea mal 
mare producție de griu din județ. 
Cu cele 1 700 hectare ocupate cu griu. 
unitatea se înscrie printre marile 
cultivatoare de cereale păioase. Aflat 
în permanență în lanuri, împreună 
cu specialiștii unității, pentru a de
pista solele pe care se poate secera și 
a supraveghea lucrările, tovarășul 
Lucian Cioran, președintele coopera
tivei, ne-a spus că, deși s-a recoltat 
printre ploi, griul a fost strîns de 
pe 800 hectare. Se controlează in 
permanență gradul de umiditate a 
lanurilor, pentru a fl semnalate ope
rativ combinerilor parcelele unde se 
poate lucra.

în cîmp se află acum 33 combine, 
care acționează grupat, două cîte 
două, pentru a da posibilitatea mij
loacelor de transport să facă mai 
multe curse la bazele de recepție, 
măsură ce are și menirea de a în
tări răspunderea mecanizatorilor

Calitatea lucrărilor, pe primul plan
însămîntarea in termene cit mai 

•curte a culturilor duble reprezintă 
și în județul Vrancea o preocupare 
de bază a organizațiilor de partid 
de Ia sate, a oamenilor muncii din 
unitățile agricole. Pînă duminică 
eeara. cea de-a doua cultură a fost 
lnsămintată pe aproane 10 009 hecta
re, din care mai mult de jumătate 
cu porumb pentru boabe.

înainte de relatarea unor aspec
te privind activitatea din cimp la se
mănatul culturilor duble care vor 
ocupa, !n județul Vrancea, 33 850 
hectare, notăm o Inițiativă lăudabi
lă, menită să contribuie la strînge- 
rea unui plus de furaje. Pe aproape 
11 800 hectare plantații viticole, mai 
exact printre rindurile de vie, vor 
fi însămîntate culturi furajere. Ac
țiunea face parte dintr-un program 
cuprinzător privind punerea în va
loare a fiecărei palme de pămînt, în 
vederea realizării unor cantități su
plimentare de produse agricole și 
furaje.

Și iată acum faptele din cîmp. 
La cooperativa agricolă Ciorăști, la

A construi bine nu exclude 
a construi operativ

Se construiește mult la Oradea. 
Ca și in întreaga noastră țară, in 
municipiul de pe Crișul Repede se 
construiește tot mai mult și tot mai 
frumos. Mai ales locuințe — noi, 
moderne, pentru oamenii muncii. 
Siluetele masive și arătoase ale noi
lor blocuri, contururile impresio
nante ale noilor cartiere au a- 
părut peste tot. *în toate punctele 
cardinale ale orașului. La sfirșitul 
anului 1980, fondul locativ nou cu
prindea 61 500 apartamente (dintre 
care, circa 40 000 racordate la ter- 
moficare). La sfirșitul anului. 1985, ci
frele crescuseră : 74 000 apartamen
te noi (55 000 cu termoficare). Iar 
planul pentru anul 1986, in curs de 
realizare, prevede alte 2 400 aparta
mente. Sint evidente, așadar, efortul 
statului, interesul constructorilor, 
preocuparea edililor locali de a se 
asigura locuințe trainice și confor
tabile pe măsura sporului natural al 
populației, a creșterii nevoilor $1 e- 
xigențelor cetățenilor. Se transpune, 
astfel, in viață — la Oradea ca și in 
celelalte localități ale țării — un 
obiectiv de seamă, definitoriu, al po
liticii profund umaniste promovate 
cu consecventă de partidul nostru.

Și totuși, în anul precedent, la O- 
radea s-a intîmplat ceva neobișnuit 
pînă atunci : planul construcțiilor 
de locuințe nu a mai fost realizat 
integral, anul 1985 incheindu-se cu 
o restanță de 664 apartamente. E 
drept, multe din acestea fuseseră 
construite, dar finisajul lor era atît 
de necorespunzător incit nu au putut 
fi preluate. Și au rămas... restante 
pentru acest an.

Ce cauze au Împiedicat pe con
structori 6ă-și onoreze angajamentul 
de a îndeplini și depăși planul 7 
— întrebam in luna ianuarie pe 
primarul orașului, tovarășul Alecu 
Paraschiv. Și aflam, atunci, că 
in munca Trustului de antrepri
ză generală de construcții montaj 
(T.A.G.C.M.) Bihor s-au manifestat, 
pe parcursul anului 1985, o serie de 
deficiențe. Printre ele : organizarea 
necorespunzătoare a producției și a 
lucrului pe șantiere ; folosirea ne
eficientă a capacităților de produc
ție ; lucrul numai în două schim
buri ; indisciplină in cazul unor lu
crători ; simț de răspundere tocit 
în cazul unor cadre de conducere 
din trust. Eram informați, atunci, 
că toate aceste cauze au fost te
meinic analizate intr-o ședință cu 
activul de partid municipal și că se 
stabiliseră neîntîrziat măsurile cu
venite (de organizare a muncii, de 
Întărire a ordinii și disciplinei pe 
șantiere, de înlocuire a unor ca
dre etc.). In așa fel Incit In anul

semănatul —în flux continuu
preciza președintele cooperativei, 
este organizarea superioară a mun
cii, pentru că orice dereglare in flu
xul lucrărilor are. in condițiile cli
matice din acest an, urmări negati
ve". Afirmația are pe deplin acoperi
re în rezultatele de pînă acum. în a- 
ceastă unitate, orzul a fost recoltat în 

PRAHOVA

patru zile, iar culturile duble au fost 
însămîntate pe întreaga suprafață 
planificată.

Pe inginerul-sef al cooperativei 
agricole de producție Măgureni l-am 
întîlnit pe una din solele cultivate 
cu griu. împreună cu mecanizatorul 
Gheorghe Rădulescu. după verifi
carea stării de umiditate a lanului, 
regla combina pentru a intra la re
coltare. „Repetiția generală" — se
cerișul orzului — a dus in evidentă, 
cum ne spunea interlocutorul nostru, 
faptul că derularea normală a recol
tării si a celorlalte operații asi
gură însămîntarea la timp a 
culturilor duble. De altfel, culturile 
Însămîntate după orz au si răsărit.

zile, viteze sporite de lucru
pentru evitarea pierderilor. între 
combinerii fruntași care recoltează 
zilnic in jur de 35 tone grîu se nu
mără Marin Ghinescu. Gheorghe 
Manea, Marin Mocanu, Ion Teianu, 
Ion Mazilu și Nicolae Dobre.

Notăm de asemenea, grija deose
bită manifestată aici pentru a nu

ARGEȘ

se risipi nici un bob din recoltă. La 
adunatul spicelor au venit in sprijin 
școlarii pentru a-și ajuta părinții, 
întreaga activitate este supraveghea
tă in toate punctele de lucru de in- 
ginerul-șef și șefii de ferme.

însămîntarea culturilor duble con
stituie o altă preocupare de prim 
ordin. Fiecare formație este însoțită 
de șase prese de balotat paie, șase 
pluguri cu grape stelate, discuri cu 
lame pentru pregătirea terenului 
destinat culturilor duble. în lanuri 
se află un mare număr de coopera
tori care string paiele și baloții și le 
stivuiesc la capetele tarlalelor.

Și in alte unități agricole se mun

cîteva ore după răsăritul soarelui, în
treaga cantitate de griu recoltată fu
sese expediată la baza de recepție. 
Spre seară se însămînța porumbul 
pentru boabe pe ultimele suprafețe 
din cele 950 hectare planificate pen
tru această cultură. „în unitatea

VRANCEA

noastră, lucrările s-au desfășurat în 
flux continuu — ne spune tovarășa 
Elena Andrei, inginerul-șef al coope
rativei. Ca atare, recoltarea orzului și 
semănatul culturilor duble s-au fă
cut în același timp. Acum trecem cu 
tăvălugul peste locul semănat, lu
crare prin care se tasează ușor te
renul si. drept urmare, se păstrează 
mai bine umiditatea din pămint. iar 
plantele răsar mai rapid. Acum la 
recoltarea griului măsurăm timpul 
în ore. Avem teren suficient 
pentru a continua semănatul cultu
rilor furajere în ritm susținut șl 
de bună calitate".

1986 să se predea cetățenilor bene
ficiari, pe lingă cele 2 455 aparta
mente prevăzute în plan, încă 1 000: 
cele 664 " apartamente restante din 
anul anterior, plus o producție su
plimentară de 336 apartamente.

...Au trecut de atunci șase luni 
de zile, s-a încheiat primul semestru 
al anului. Firesc si necesar era să ne 
interesăm cum se îndeplinesc măsu
rile si angajamentele luate in ianua
rie. mal exact cum decurge predarea 
„la cheie" a noilor locuințe în mu
nicipiul Oradea. Și ne-am interesat. 
La primărie, la T.A.G.C.M. Bihor, pe 
șantiere, la cetățeni.

încă din lamă, folosindu-se con
dițiile de lucru favorabile, au fost 
asigurate cu documentații circa 95 
la sută din lucrări, circa 80 la sută 
din amplasamente și în întregime 
capacitățile de betoane și prefabri-

Aspecte ale dezvoltării 
edilitar-urbanistice 

In municipiul Oradea

cate, ca și parcul de utilaje și 
mijloace de transport. Au fost În
tocmite și urmărite grafice de lucru 
pe formații de constructori și pe faze 
de lucrări, cu termene de începere 
și predare pentru fiecare obiectiv. 
S-a trecut la trei schimburi in sta
țiile de betoane, s-a asigurat asis
tenta tehnică permanentă în toate 
schimburile, cadrele de conducere 
din antreprize si brigăzi sint prezen
te pe șantiere, urmărind îndeosebi 
transportul și manipularea prefabri
catelor. precum și livrarea betoane- 
lor si mortarelor conform graficului. 
Iar pentru a se face față cit mai bine 
volumului mare de finisaje ce sa 
concentrează In trimestrele II și III, 
s-a luat Inițiativa ca la aceste faze 
de lucru să-și aducă o contribuție și 
întreprinderile beneficiare din oraș. 
Inițiativa a fost primită cu deose
bită solicitudine de colectivele mun
citorești din celelalte sectoare, astfel 
incit 27 unități economice să aibă 
in grijă pentru finisaj peste 500 de 
apartamente. întreprinderile „Elec- 
trocentrale" si „Energomontai" au șl 
început lucrul, altele urmează. Mun
citorii execută cu interes și cu grijă 
finisajele la respectivele apartamen
te — ce fac parte din cota repar
tizată întreprinderii lor, în care vor 
locui ei înșiși ori tovarășii lor da 
muncă.

Si. practic, care este rezultatul 7 
în primele șase luni ale anului, au 
fost predate 1116 apartamente, cu 
393 mai multe față de plan. Cele 
rămase pentru al doilea semestru se 

iar în zilele următoare se va trece la prășit.
Cooperatorii de la C.A.P. Filipeștii 

de Tîrg s-au angajat să termine re
coltarea griului in mai puțin de opt 
zile. Președintele unității, inginerul 
Virgilius Mihai. își bazează această 
afirmație pe măsurile stabilite pen
tru campanie. De efectul ior ne-am 
convins și noi. Se lucra în for
mații de cîte două combine pen
tru a se asigura un control riguros 
pe fiecare parcelă, descărcarea griu
lui făcîndu-se din mers, ceea ce 
înseamnă reducerea timpului de 
lucru cu aproape trei ore pe fie
care combină: echipe de coope
ratori cu coase și seceri strîn- 
geau recolta, acolo unde nu se pu
tea lucra mecanic. Ceea ce il nemul
țumește este faptul că sectja de me
canizare nu se dovedește întotdeauna 
receptivă la solicitări atunci cind 
apar defecțiuni la mașinile agricole. 
Un semnal ce se va face cu sigu
ranță auzit nu numai la Filinestii de 
Tîrg. ci în toate secțiile din județ 
unde mai persistă astfel de șituatii.

Ioan MARINESCU
corespondentul „Scînteii" 

cește intens, fără preget, pentru strîn- 
gerea griului, punerea la adăpost a 
producției în bazele de recepție și li
vrarea cantităților prevăzute la fon
dul de stat. în consiliul agroindus
trial Miroși s-au secerat 1 040 hec
tare cu grîu, întreaga producție ob
ținută fiind livrată. „De două zile, 
datorită ploilor, urmărim ceas cu 
ceas momentul in care se zvîntă 
lanurile ca să putem intra la secerat 
— spunea Dumitru Ciulete, ingine- 
rul-șef al stațiunii pentru mecani
zarea agriculturii Mirosi. Cele 96 
combine, 50 prese de balotat, remor
cile și celelalte utilaje sînt menți
nute continuu în stare de funcționa
re. Am executat si arături pe 832 hec
tare, din care 624 hectare au fost în
sămîntate cu culturi duble". Dovadă 
că atunci cind se muncește cu răs
pundere, cind specialiștii se află în 
permanentă în cadrul formațiilor de 
seceriș și' de însămințat culturi du
ble, participînd efectiv la efectuarea 
lucrărilor, din primele zile se pot 
atinge viteze de lucru sporite.

Gheorqhe CIRSTEA
corespondentul „Scînteii”

Și la cooperativa agricolă Rîmnl- 
ceni, porumbul pentru boabe fusese 
pus sub brazdă pînă la ultimul bob 
pe cele 837 hectare prevăzute. în ziua 
raidului, discurile și semănătorile 
erau concentrate la pregătirea tere
nului și semănatul plantelor furaje
re. Și aici, aceeași grijă pentru ca 
lucrările de semănat să fie de bună 
calitate.

Am putea completa Imaginea res
ponsabilității cu care se acționează 
la semănatul culturilor duble și cu 
alte fapte întîlnite în raidul nostru 
la cooperativele agricole Bogza, Sih- 
lea. Dumbrăveni, precum și în alte 
unități. Răgazul scurt pînă la de
clanșarea secerișului cu întreaga for
ță mecanică este folosit de mecani
zatori pentru o nouă verificare a 
tractoarelor și mașinilor agricole 
care vor fi folosite. în continuare, la 
recoltare și la semănatul culturilor 
duble pentru furaje.

Dan DRAGUEESCU
corespondentul „Scînteii" 

află In finisaj (124). la structura de 
roșu (895). la infrastructură (1 333). 
Zonele de lucru „fierbinți" ale a- 
cestei perioade sînt ansamblurile de 
locuințe „Proletarilor". „Tudor Vla- 
dimirescu". „Karl Marx" și „Nufă
rul II".

Totuși, deficiențele n-au dispărut 
de pe șantiere : blocurile cu struc
tură mixtă nu se execută in toate 
cazurile în două și trei schimburi 
(cum impun proiectele tehnologi
ce) ; nici execuția blocurilor cu 
structură din panouri mari nu e or
ganizată sistematic in două schim
buri ; există încă încetineală în in
troducerea tehnologiilor noi de mare 
productivitate. în mecanizarea unor 
procese de producție (finisaje meca
nice in apartamente) ; organizarea 
muncii mai lasă de dorit (numai 68 
la sută din planul anual este con
tractat în acord global).

Preocupat să nu piardă din ve
dere problema importantă și priori
tară a construcției de locuințe. Con
siliul popular municipal Oradea a 
analizat din nou (Ia 29 mai, in șe
dință de comitet executiv) cum stau 
lucrurile și ce mai trebuie făcut. 
Bineînțeles, au fost discutate defec
țiunile, stabilindu-se cele necesare 
pentru ca, într-adevăr. pînă la 
sfirșitul anului să fie realizate — și 
predate, în bune condiții — toate 
cele 3 468 de apartamente (însemnind 
planul pe 1986, restanțele din 1985 
și producția suplimentară).

în legătură cu aceeași problemă 
a noilor locuințe, comitetul județean 
de partid a analizat recent și alte 
aspecte. La întreprinderea pentru 
materiale de construcții Oradea — 
de față fiind și o serie de spe
cialiști din oraș — au fost discu
tate, pe marginea unei expoziții 
de panouri, mai multe variante pen
tru diversificarea fațadelor și îm
bunătățirea finisajelor, pentru ca 
fiecare ansamblu de locuințe noi să 
aibă personalitate, aspect plăcut și 
specific local. Pe baza concluziilor 
analizei, pînă la 15 iulie construc
torul va trebui să înalțe patru 
blocuri-tip, cu finisaje și balcoane 
diferite. împreună cu reprezentanți 
ai beneficiarilor se va decide atunci, 
la fața locului, care soluții vor fi 
extinse.

Există deci temeiuri că la Oradea 
se va construi în continuare mult, 
bine, frumos. Și în pas cu graficul, 
dacă nu chiar In avans 1

Gheorqhe MITRO1 
Ioan LAZA 
corespondentul „Scînteii"

La Întreprinderea „Electrocontact" Botoșani Foto : E. Dichiseanu

Aportul femeilor din industrie 
în modernizarea proceselor de producție

în Industria ușoară muncesc peste 
470 000 de femei, ele reprezentind trei 
sferturi din totalul personalului 
muncitor. Este deci limpede însem
nătatea conștientizării, a creșterii 
răspunderii fiecărei femei pentru în
făptuirea exemplară a planului pe 
acest an, pe întregul cincinal, a ho- 
tăririlor Congresului al XIII-lea al 
partidului, a indicațiilor date oame
nilor muncii de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, cu prilejul vizi
telor de lucru efectuate în unități 
ale acestui important sector al eco
nomiei naționale. Potrivit îndrumă
rilor date mișcării de femei din țara 
noastră de către tovarășa Elena 
Ceaușescu, implicarea în amplul pro
ces de înnoire și modernizare a pro
ceselor de producție, a tehnologiilor 
și produselor revine, deopotrivă, și 
femeilor, în calitatea lor de oameni 
ai muncii cu drepturi și îndatoriri 
egale.

Acesta a fost scopul studiului în
treprins în 11 județe și al dezbate
rilor în consfătuirea ce a urmat, cu 
participarea tuturor președintelor co
misiilor de femei din industria ușoa
ră, precum și a vicepreședintelor co
mitetelor județene ale femeilor în 
seama cărora se află activitatea pro
fesională.

Realizările — privite cri
tic, cu exigență. In acest an< 
industriei ușoare ii revin, prin plan, 
sarcini mobilizatoare : o creștere de 
10,3 la sută la producția-marfă, 12,2 
la sută la producția fizică, sporuri 
însemnate fiind prevăzute la toate 
categoriile de produse. Rezultatele 
obținute pe cinci luni sînt bune, după 
cum o atestă indicatorii de bază și 
sintetici. Valoric — planul a fost în
deplinit, ceea ce înseamnă că s-au 
depus eforturi, inclusiv de către fe
mei, care constituie o adevărată for
ță în acest sector de activitate. La 
o analiză mai atentă reiese însă că 
din cei 15 indicatori de comensurare 
a producției fizice, prevederile au 
fost atinse doar la 6. Restanțe im
portante se înregistrează la țesături 
(de care depinde industria confec
țiilor), la tricotaje, dar, mai ales, la 
încălțăminte. Cheltuielile la o mie 
de lei producție-marfă au scăzut, dar 
nu corespunzător nivelului planificat. 
Rămineri însemnate în urmă. în a- 
ceste luni, s-au acumulat si la ex
port. sarcină prioritară a industriei 
ușoare.

Așadar, nu s-a muncit, in toate 
unitățile, in toate compartimentele 
cu tot elanul, cu toată competența, 
iar de aceasta răspunzătoare sînt și 
femeile. Din studiul amintit, la în
ceputul acestor rînduri, rezultă că 
spiritul gospodăresc — specific fe
meilor, competența lor, probată in 
atîtea împrejurări, nu s-au făcut 
simțite la fiecare loc de muncă, în 
toate unitățile. Desigur, unele jus
tificări sint valabile. Mai există to
tuși întreprinderi unde baza mate
rială, resursele sint folosite pentru 
a produce cantități apreciabile de 
mărfuri finite fără desfacere, ce stau 
în stoc, imobilizînd fonduri și detur- 
nînd o prețioasă materie primă de 
la destinația ei firească. Toate aces
tea denotă o slabă organizare a pro
ducției, efort minim (sau inexistent) 
de cunoaștere a cerințelor, in con
tinuă evoluție, ale beneficiarilor, ca
rențe de care se fac vinovate și fe
meile care lucrează in unitățile ce 
au fost citate, In calitate de munci
toare, maistre, inginere, ca membre 
ale colectivelor de conducere și chiar 
ca directori.

Cum poate spori contri
buția concretă a comisiilor 
de femei. Desigur, «nu « vor 
întreba ce rol pot avea comisiile de 
femei. In ce mod pot interveni ele 
in rezolvarea acestor probleme ma
jore 7 Răspunsurile au fost formu

(Urmare din pag. I)
„Intercontinental") care își 
va păstra actualele func
țiuni. Mai departe, pină la 
Piața Romană, s-a optat 
pentru galerie deschisă, 
ceea ce a determinat res
tricții de circulație. Cetă
țeanul Bucureștiului s-a 
convins însă că, pe unde a 
trecut metroul a întinerit 
orașul, dotările sale edili
tare din subteran, mai ales, 
în prezent, de exemplu, se 
refac galeriile edilitare și. 
paralel, se bat stilpii teh
nologici. Mai exact, se 
strecoară stîlpli în acest 
păienjeniș de utilaje care 
lucrează zi și noapte. 
La stație, «-au atacat 
lucrările de la primul 
nivel, unde vor fi ves
tibulul și accesele. Adjunc
tul șefului de brigadă, ing. 
Ion Vișinescu — Centrala 
antrepriză de construcții 
industriale București — ne 
ajută să „vedem" și mai în 
adine ceea ce, deocamdată, 
se află încă pe planșetă. 
(„Pînă la sfirșitul anului 
viitor, cînd trebuie să se 
circule și pe aici cu me
troul"). La al doilea nivel 
sînt amplasate o parte din 
spatiile pentru public și 
tehnice. Și. în sfîrșit, sub 
acestea va fi amplasat pe
ronul central. Se constru
iește cu aceleași formații 
de lucru — conduse da 
Jean Prisăcaru, Spiridon 
Barbu. Ion Zidăroiu etc. — 
care au lucrat la Unirii 1 
și 2, Politehnică, Pieptă
nari, Tineretului, spațiile 

late chiar in cadrul dezbaterilor. în 
primul rînd, s-a reamintit că aceste 
comisii fac parte din rîndul organis
melor democratice, cu o misiune bine 
determinată, iar faptul că președinta 
comisiei de femei este vicepreședin
te al consiliului oamenilor muncii 
este revelator in acest sens. Deci, 
un rol important, pe măsura pon
derii mari a femeilor în industria 
ușoară. Cum și-l îndeplinesc — am 
aflat în intervențiile celor care au 
luat cuvîntul la consfătuirea aminti
tă. Astfel, Viorica Orneac, de la în
treprinderea de confecții si tricotaje 
— București, arăta că exportul re
prezintă 80 la sută din producția a- 
cestei „citadele" a îmbrăcămintei. 
„De aceea, toate eforturile noastre 
sînt îndreptate spre sprijinirea ori
căror acțiuni menite să ducă la în
deplinirea sarcinilor la export, cum 
este, de exemplu, Înființarea unor 
zone specializate, bine dotate tehnic 
și in care sînt repartizate cadrele- 
cu cea mai înaltă calificare".

O preocupare de căpetenie a co
misiilor de femei o constituie ridi
carea nivelului profesional al tutu-

Insemnări pe marginea unei 
consfătuiri organizate de Con
siliul Național al Femeilor, în 
colaborare cu comitetul uniu
nii sindicatelor din industria 

ușoară

ror muncitoarelor, aceasta fiind con
diția de bază a contribuției lor la 
Îndeplinirea planului. în acest sens. 
Elena Mălai, de la întreprinderea 
„Libertatea" — Sibiu, a împărtășit 
din experiența comisiei de femei in 
rapida integrare in producție a tine
relor muncitoare, temă de ardentă 
actualitate, știut fiind că, în rîndul 
muncitoarelor care nu-și realizează 
norma, cele mai multe sînt tinere. 
Lidia Postolache, de la cunoscuta 
întreprindere „Dorobanțul" - din... Plo
iești. colectiv cu vechi tradiții, arăta 
că peste 1 600 de femei sînt cuprinse 
în cursuri de perfecționare tehnico? 
profesională de învățare a celei de-a 
doua meserii, ceea ce le dă mobi
litate in adaptarea la schimbările in
tervenite în cerințele beneficiarilor 
interni și partenerilor externi. 
S-a criticat, totodată, faptul că 
nu s-a făcut simțită Intervenția 
promptă, eficientă a tuturor comi
siilor de femei, că se mai constată 
abateri de la ordine și disciplină, un 
număr apreciabil de absențe nemot’- 
vate, întîrzieri, învoiri, in fapt o 
folosire incompletă a două resurse 
principale : capacitățile de producția 
și timpul de lucru.

De asemenea, s-au criticat forma
lismul, lipsa de conținut ce mai ca
racterizează unele cursuri de ridi
care a nivelului de cunoștințe profe
sionale, arătîndu-se necesitatea ca 
acestea să fie strîns legate de schim
bările intervenite în tehnologii, să țină 
pasul cu metodele avansate de mun
că. Toate mijloacele — schimburi ds 
experiență, demonstrații practice, 
concursuri profesionale, convorbiri 
de la om la om — se cer a fi puse 
In slujba competitivității produselor 
românești pe piața mondială, a sa
tisfacerii exigentelor evoluate ale 
publicului românesc.

Un domeniu vast de ac
țiune : modernizarea pro
ducției. 103(0 domeniile acti
vității economice, cuvîntul de ordine 
este modernizarea. Dar, poate, nică
ieri aceasta nu este atit de vital ne
cesară ca în industria ușoară, unde 
înnoirea continuă a produselor și a 
tehnologiilor intră în obișnuitul co
tidian, originalitatea creației și per
fecțiunea execuției fiind condițiile 
existenței însăși a acestei ramuri. 

pe noile trasee ale metroului
dispeceratului etc. Venera
bila clădire a Universității 
ori contrapunctul de mo
dernitate arhitecturală se
meață care este „Intercon
tinentalul" sînt martorii 
acestui asalt al adincului. 
pentru un nou bulevard 
sub cele mai animate bu
levarde ale Capitalei.

Un rol important revine 
in acest asalt și scuturilor 
cu punct de pornire Piața 
Victoriei, spre joncțiunea 
cu capătul galeriei deschise 
ce va înainta și ea, din 
sens opus, pină in Roma
nă. Ofensiva in Piața Vic
toriei, așa cum o înfățișea
ză ing. Toader Grosu, șef 
de brigadă — Centrala an
trepriză de construcții căi 
ferate — are si ea des
chise mai multe fronturi s 
cele două stații, pentru 
magistralele II ei III 
pasajul rutier subteran, 
accesele. O parte din 
planșeul superior este tur
nat Pasul următor 7 Ex- 
cavațiile In adine. Echi
pa de lăcătuși a lui C. Pan- 
tazescu are de lucru cu 
montarea stîlpilor și eșa
fodajelor metalice, la sta
țiile de bentonită. Lăcătu
șii. ca și fierar-betoniștii 
lui Gh. Faur, Ion Ciocă- 
nău, Vasile Bunica. Sergiu 
Dumitrescu și Voinea Pre- 
cup au în fată un examen 
nu ușor*de dat : construc
ția semicirculară a spațiu
lui care leagă cele două 
stații, această adevărată 
placă turnantă a metrou
lui bucureștean inscriin- 
du-se într-o ușoară curbă.

ceea ce ti conferă un ele
ment de noutate. Pînă la 
acest examen, iată, scutu
rile au pornit pe sub bule
vard spre stația Aviatori, 
in urma lor răminînd zo
rul ia excavații, la beto- 
nare, la plantarea stilpilor 
tehnologici pînă în adîncul 
geologic de 27 de metri. în 
urmă deci o activitate fe
brilă. Plus grija pentru 
acuratețea mediului încon
jurător despre care depun 
mărturie . Înveli torile din 
rogojini, de protecție, la 
peste 120 de tei. Doar trei 
tei au fost sacrificați de 
domnia betoanelor și, in 
locul lor. potrivit regulei, 
trebuie plantați alți 30 de 
copaci. Pentru fiecare co
pac, alți zece în loc — lată 
matematica firească în 
măsură să mențină și să 
sporească vitalitatea plă- 
mînului verde al marelui 
oraș.

La stația Aviatori, plan- 
Îeul superior a fost turnat 
n zona centrală se pavea

ză, centrul de greutate al 
lucrărilor mutlndu-se la 
excavațiile sub planșeu și 
la capetele stației. Spre 
acest punct In care domi
nantă este zona verde a 
spatiilor de agrement din 
vecinătate au pornit scu
turile și dinspre Aurel 
Vlaicu.

Dar despre această călă
torie pe sub pămînt și- 
apă, tată ce ne spune ing. 
Vasile Grigoraș, de 1a sec
torul de lucrări miniere 
al metroului :

— In această zonă avem

de executat 1827 metri de 
tuneluri, pe două fire. Din 
aceștia s-au executat mai 
muit de jumătate. Opinia 
noastră e că s-a trecut de 
traseul cej mai dificil — 
subtraversarea unei părți a 
Lacului Floreasca și He
răstrău, la o adincime de 
7 metri, măsurată de la 
fundul apei. Pe această 
porțiune, ca măsură supli
mentară de mare sigu
ranță, tunelul a fost 
blindat Echipele condu
se de Vasile Slăvilă, Gh. 
Gherghel. Viorel Vîrlan. 
Gh. Poalelungi. Vasile Lă- 
pușneanu și Emil Sabău, 
topometrii în frunte cu 
inginerul Cătălin Damas- 
canu ori oamenii maistru
lui Gh. Dumitru, Ion Nea- 
gu și Mircea Berbecea își 
fac exemplar datoria, des
chid cu vrednicie noile 
artere de transport In co
mun pe sub temeliile ora
șului.

Penultimul popas pe ma
gistrala II de metrou la 
stația Aurel Vlaicu, ampla
sată la capătul tramvaiului 
nr. 5. Loc de recunoaștere : 
foarte tinărul și cochetul 
cartier al Aviației. Aici lu
crările sînt intr-un stadiu 
avansat. împreună cu ingi
nerii Alexandru Moldovea- 
nu și Viorel Georgescu ad
mirăm. din zona peroane
lor. Octogoanele perfect ie
șite din turnare pe plan- 
șeul-tavan. Dulgherii din 
echipa lui Pândele Croito- 
ru și fierar-betoniștii con
duși de Mihai Mititelu au 
de ce să stea cu fruntea

Cum era și de așteptat, studiul în 
cele 11 județe, cit și dezbaterile din 
consfătuire au accentuat însemnăta
tea acestei acțiuni inițiate de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și îndrumată, cu 
înaltă competență, de tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
Național al Științei și învățămintu- 
lui. în prezent, și în industria ușoară 
sînt în curs de aplicare măsuri cu
prinzătoare de modernizare a tutu
ror proceselor de producție, de înlo
cuire a utilajelor depășite cu altele 
noi, produse în țară, de introducere 
a automatizării, începînd cu filatu
rile, de elaborare a unor tehnologii, 
produse și soluții noi.

în acest amplu proces, femeile au 
un rol de seamă. în aprecierile și 
criticile ce au fost formulate în con
sfătuire s-a pornit de la realitatea 
că în industria ușoară lucrează un 
mare număr de femei cu pregătire de 
specialitate, al căror aport direct în 
vasta activitate de modernizare tre
buie să fie pe măsura priceperii și 
experienței, a cunoștințelor lor pro
fesionale. Domnița Sema, de la In
stitutul de cercetări textile, arăta că 
65 la sută din personalul institutului 
sint femei, între cadrele de condu
cere proporția acestora fiind de 70 
la sută — o adevărată forță activă în 
promovarea noului, a progresului 
tehnic. „Urmînd exemplul de mun
că neobosită și îndemnurile tovarășe’ 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, ne-am străduit să răspun
dem, cu promptitudine, cerințelor 
producției, de valorificare superioară 
a resurselor de materii prime, com
bustibili și energie, de creștere ac
centuată a productivității muncii, de 
reducere a importurilor. în 1985, pla
nul de cercetare a fost îndeplinit, 
realizînd în plus 38 de obiective, iar 
în acest an, din cele 133 de teme de 
cercetare, 80 la sută sint coordo
nate de femei. Ne preocupăm, in 
continuare, de scurtarea ciclului cer- 
cetare-producție, de perfecționarea 

, propriei noașțre spregătlri și.,îmbu
nătățirea informării, de o și mai pro
fundă implicare în «punctele fier
binți»- ale activității productive ale 
sectorului textil". La desfășurarea 
acțiunii de modernizare. în această 
primă etapă, s-a referit Letitia Smă- 
răndici. de la întreprinderea de în
călțăminte „Progresul" București, e- 
videntiind că la rezultatele obținute 
pînă acum au contribuit din plin șl 
femeile. Virginia Dănilă. vicepre
ședintă a Comitetului județean al fe
meilor Botoșani, informa consfătui
rea despre măsurile luate în între
prinderile de profil : din cele 255 de 
măsuri de modernizare prevăzute 
pentru acest an. 76 s-au și aplicat 
cu bune rezultate. De fapt, această 
temă a revenit în mai toate interven
țiile. în unele cazuri, și sub aspect 
critic. Astfel, s-a arătat că mai exis
tă unități unde inginerele, tehnicie- 
nele, alte cadre de specialitate se 
mulțumesc cu o activitate de rutină 
de birou sau de dispecerat, fără a se 
Încadra in munca de creație tehnică, 
de folosire a capacității lor de gin- 
dire și inovare.

în finalul acestei interesante și 
utile consfătuiri, tovarășa Ana 
Mureșan, președinta Consiliului 
Național al Femeilor, a subliniat 
concluziile practice desprinse atît din 
analiza la fata locului, cit și din 
dezbateri, măsurile ce urmează a fi 
luate de către comitetele și comisiile 
de femei din industria ușoară pen
tru a traduce in viață însufletitoare- 
le îndemnuri adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu tuturor celor ce 
muncesc, mobilizatoarele obiective 
ale planului pe acest an si pe în
tregul cincinal actual.

Rodlca ȘERB AN

Resursele energetice 
refolosibile

(Urmare din pag. 1)
zieri mari in execuția obiectivelor 
înregistrează Ministerul Industriei 
Metalurgice (instalațiile de recupe
rare de la combinatele siderurgice 
Galați și Hunedoara, Combinatul de 
oțeluri speciale Tîrgoviște ș.a.). Mi
nisterul Industriei Chimice (recupe
rările de resurse de la Combinatul 
chimic Craiova, întreprinderea chi
mică „Carbosin" din Copșa Mică 
etc), Ministerul Industriei Petrochi
mice (recuperările de resurse de la 
combinatele petrochimice Teleajen 
și Pitești, Combinatul de fibre sin
tetice Cîmpulung și combinatul pe
trochimic „Solventul" din Timișoara). 
Se invocă numeroase motive cum 
ar fi : neasigurarea integrală a pro
iectelor de execuție, nerespectarea 
de către constructor a termenelor de 
execuție și. nu in ultimul rind. intîr- 
zieri mari în livrarea instalațiilor 
de recuperare. Un lucru este insă 
cert : indiferent de natura justificări
lor. mii și zeci de mii de tone de 
combustibil se irosesc irecuperabil. 
In timp ce economia națională face 
mari eforturi pentru a asigura re
sursele energetice primare.

în afară de situațiile în care o se
rie de resurse energetice refolosibile 
nu sînt recuperate din cauza întîr- 
zierii anumitor investiții, există și 
cazuri în care unele instalații 
nu dau randamentele scontate sau 
se înregistrează deficiente în ex
ploatarea și întreținerea echipamen
telor respective. Indiferent de na
tura acestor neajunsuri, efectul este 
unul singur : risipirea unor impor
tante resurse energetice. Preocuparea 
pentru utilizarea integrală a resur
selor energetice refolosibile trebuie 
să aibă un caracter permanent 
și, așa cum o impun exigentele ac
tuale. așa cum a indicat conducerea 
partidului, și în acest domeniu este 
necesar să se producă un salt cali
tativ, asigurindu-se valorificarea 1 
tot mal eficientă, cu randamente J 
superioare a acestor resurse.

*
In urmă eu patru ani, ziarul j 

„Scinteia” a urmărit, printr-o sui
tă de anchete, modul cum se ac
ționează in întreprinderi pentru re- -i 
cuperarea resurselor energetice re- i 
folosibile. Factori de răspundere din 
aceste unități se angajau că în- ! 
tr-un timp scurt vor acționa pentru 
recuperarea în cea mai mare par
te a resurselor. Redeschidem „DO
SARUL RESURSELOR ENERGETICE 
REFOLOSIBILE", relevînd din ace
leași unități economice prezentate 
atunci, cit și din altele, preocu
pările, realizările, soluțiile valoroa
se și, în același timp, neajunsu
rile ce mal persistă, astfel incit 
aceste importante resurse energe
tice să fie valorificate pretutindeni 
cit mai intens, în interesul econo
miei naționale, al nostru, .al tuturor.

Trafic intens 
în portul Constanța 

Acțlonînd ferm pentru traduce
rea in viată a sarcinilor prioritare 
privind comerțul exterior, oamenii 
muncii din unitățile platformei 
portului Constanta realizează în 
aceste zile adevărate recorduri de 
trafic. Ca urmare, activitatea de 
expediere a mărfurilor la export 
este cu 35 la sută mai mare fată 
de prevederi, iar de la începutul 
anului si pină în prezent. De ambe
le relații, export si import, au fost 
derulate peste plan 840 000 tone 
mărfuri. Succesul se datoreste or
ganizării științifice a muncii, prin 
extinderea metodelor moderne de 
trafic si reducerea staționării na
velor sub operațiuni. (George Mi- 
liăescu. corespondentul „Scînteii").

sus : betoanetle au atins 
dintr-un „foc" performanta 
finisării. Tunelurile dinspre 
capăt sint gata, concentra
rea de forțe este la plan
șeul intermediar și pe
roane.

Tot la suprafață urmea
ză să fie construit și ves
tibulul de primire al stației 
Pipera, unul din capetele 
de linie al magistralei II. 
Inginerul Stere Ionescu 
ține să remarce ambianța 
in care este plasat acest 
punct terminus. O ambian
tă dominată de arhitectura 
modernă, de cromatica vie 
a clădirilor industriale de 
pe platforma Pipera. Dul
gherii lui Constantin Maf- 
tei, lăcătușii lui Alexandru 
Iancu, fierar-betoniștii lui 
Grigore Sirbu, împreună 
cu maistrul Ștefan Preduț 
zoresc acum la stilpii care 
flanchează peroanele late
rale, la porțiunile de plan
șeu ce au mai rămas de 
turnat. Apoi, în urma lor, 
vor veni mîinile măiestre 
ale celor cu finisajele. Pre
sați și ei de timp, deoarece 
la sfirșitul anului viitor 
traseul Unirii 2 — Pipera 
trebuie să-și primească, și 
el. călătorii cu metroul.

între timp, rind pe rind. 
constructorii se vor muta, 
cu „arme și bagaje", in 
punctele la fel de fierbinți 
ale magistralei III <Le me
trou. După care vor urma 
alte puncte fierbinți, mereu 
altele pe sub temeliile Ce
tății lui Bucur — temelii 
luate definitiv în stăpinire 
de bulevardele metroului.
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 
comandant suprem al Forțelor Armate 

de plenara Consiliului Politic al Ministerului de Interne 
cu activul

Mult stimate ți iubite tovarâșe Nicolae Ceaușescu,

Desfășurindu-și lucrările in atmosfera de puternic entuziasm si an
gajare creatoare in care intreaga noastră națiune a aniversat 65 de ani 
de la făurirea Partidului Comunist Român si a Omagiat cu înaltă si 
vibrantă cinstire împlinirea a 50 de ani de la procesul luptătorilor comu
niști și antifasciști de la Brașov, plenara Consiliului Politic al Minis
terului de Interne cu activul a dezbătut cu exigentă comunistă sarcinile 
ce revin comandanților, organelor și organizațiilor de partid, întregului 
personal pentru îndeplinirea ireproșabilă a prevederilor Directivei co
mandantului suprem privind pregătirea militară și politică a armatei 
in perioada 1986—1990.

Subliniind că participant!! la plenară și-au exprimat sentimentele de 
aleasă admirație, dragoste și devotament nemărginit fată de cel mai 
iubit fiu al națiunii, în telegramă se arată : Doctrina militară națională, 
elaborată de dumneavoastră, reprezintă o remarcabilă contribuție la dez
voltarea gindirii militare românești și universale, Orientind eu clari
tate și intreaga activitate a organelor Ministerului de Interne, confe- 
rindu-le capacitatea de a înfăptui neabătut sarcinile și misiunile izvorite 
din istoricele hotărîri ale Congresului ai XlII-lea al partidului.

Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe comandant suprem, că, 
In spiritul prețioaselor teze, idei și orientări cuprinse în recentele dum
neavoastră cuvîntări. plenara a analizat în mod critic și autocritic re
zultatele obținute in activitatea de educare a personalului, de pregătire 
de specialitate și militară a efectivelor, eficienta acestora oglindită în 
îndeplinirea misiunilor ordonate. In același timp, au fost stabilite căile, 
modalitățile concrete și sarcinile prioritare ale activității comandanților, 

, organelor si organizațiilor de partid și ale U.T.C., menite să asigure 
perfectionarea necontenită a procesului de pregătire a intregului perso
nal, educarea patriotică, revoluționară și civică a acestuia, dezvoltarea 
sentimentului de dragoste și mindrie pentru trecutul glorios, pentru mă
rețele realizări obținute de poporul român, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate si 
înaintarea României spre comunism.

însuflețiți de minunatul exemplu de dăruire patriotică și patos re
voluționar pe care il întruchipați, vă asigurăm cu putere de legămint, 
mult stimate și iubite tovarășe comandant suprem, că. acționind in spi
ritul orientărilor, cerințelor și sarcinilor cuprinse în vasta dumneavoas
tră operă social-politică. vom face totul pentru îndeplinirea intocmai. Ia 
un nivel calitativ superior, a hotăririlor de partid și legilor tării, a noii 
Directive privind pregătirea militară și politică a armatei, aducindu-ne 
contribuția la înfăptuirea măreței opere de edificare a socialismului și 
comunismului pe pămintul străbun al scumpei noastre patrii libere, 
suverane și independente — Republica Socialistă România.

Să trăiti. tovarășe comandant suprem t

*
Luni. 7 iulie, a avut loc plenara 

Consiliului Politic al Ministerului de 
Interne cu activul. în care a fost 
dezbătută activitatea comandanților, 
organelor și organizațiilor de partid 
pentru transpunerea in viată a pre
vederilor Directivei comandantului 
șuprem al Forțelor Armate privind 
pregătirea militară și politică a ar
matei în perioada 1986—1990.

La lucrările plenarei au participat 
tovarășii Ion Coman. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar

tv
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20,35 Teatru TV. „Miracolul" de George 

Langelaan. In distribuție : Octa

INFORMAȚ
• în cadrul Jocurilor sportive 

internaționale de la Moscova. în 
ziua a treia a concursului de nata- 
ție, sportivele românce au repurtat 
noi victorii. In proba de 100 m spate 
au fost declarate două ciștigătoare, 
întrucit nici fotografia nu a putut 
departaja pe Carmen Bunaciu si 
Anca Pătrășcoiu sosite primele, la 
perfectă egalitate, ambele cronome
trate cu timpul de l’02”63/100. Pe 
locul trei s-a situat Natalia Șibaeva 
(U.R.S.S.) cu 1’02”93/100. La a doua 
medalie de aur in aceste întreceri 
este și talentata noastră înotătoare 
Noemi Lung. care, după ce cîștigase 
cursa de 400 m mixt, a terminat în
vingătoare la 200 m mixt cu timpul 
de 2’17”32/100. urmată in clasament 
de Elena Dendeberova (U.R.S.S.) — 
2’18”03/100 și Tania Bogomilova 
(Bulgaria) — 2T8”68/100.

în concursul atletic, proba fe
minină de 3 000 m plat s-a încheiat 
cu o splendidă victorie a atletei 
românce Mariana Stănescu. înregis
trată cu timpul de 8’38”83/100. Pe 
locurile următoare s-au clasat in 
ordine Svetlana Ulmasova (U.R.S.S.) 
— 8’39”19/100 și Reghina Cistiakova 
(U.R.S.S.) 8’39”26/100.
• Proba feminină de 1 500 m din 

cadrul concursului internațional 
atletic de la Oslo, contind pentru 
„Marele premiu Iaaf", a fost cîș- 
tigată detașat de românca Maricica 
Puică, în 4’01”20/100, urmată de ca
nadiana Brit Mcroberts — 4'05" 
36/100, Yvonne Murray (Anglia) 
4’06”24/100, Katrin Wuhn (R.D.G.) 
4’06”66/100. Anne Jorum (Norvegia) 
4’06”72/100. în cursa feminină de

*

al C.C. al P.C.R., George Homoștean, 
membru al C.C. al P.C.R.. ministru 
de interne.

în încheierea lucrărilor. Intr-o 
atmosferă de puternică vibra
ție patriotică, a fost adresa
tă o telegramă TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
generai al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, comandant suprem al 
Portelor Armate.

vian Cotescu, Valeria Gagealov, 
Ion Lucian, Sinka Karoly, Aurel 
Cioranu, Cazimir Tunase. Vali 
Voiculescu-Pepino, Constantin Băl- 
tărețu, Julieta Sz3ny,' Marius Pe- 
pirid, Victor Dogăru, Cristina De- 
leanu. Cornel Jipa. Regia artisti
ca: Cornel Popa

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

II SPORTIVE
10 000 m. norvegiana Ingrid Kris
tiansen. clasată pe locul întii, a sta
bilit un nou record mondial : 
30’13”75/100.
• în „Concursul internațional 

prietenia" la canotaj academic pen
tru junioare de la Szczecin (Polonia), 
proba de schif simplu a revenit ro
mâncei Doina Ignat cu timpul de 
5’55”8/100. Din lotul român au mai 
obținut victorii echipajul de schif 
4 plus 1 și echipajul de dublu. La 
schif 8 plus 1 a ciștigat formația 
U.R.S.S. în clasamentul pe țări pri
mul loc a fost ocupat de România, 
urmată de Bulgaria, U.R.S.S., 
R. D. Germană. Ungaria și Polonia.

• La cea de-a 12-a ediție a Cam
pionatelor balcanice de judo, cate 
a avut loc în Bulgaria, la Pazargic, 
sportivii. români au obținut două 
victorii, prin Petre Anițoaie (86 kg) 
și Valentin Baron („open"), clasați 
Pe primul loc la categoriile respec
tive. Pe locul secund s-au situat 
Silviu I.azăr (categoria 60 kg). Dan 
Rad (categ. 78 kg), Valentin Oiței 
(categ. 95 kg) și Arcadie Mariași 
(categ. peste 95 kg).
• Desfășurat la Brno, meciul in

ternațional amical de gimnastică 
dintre echipele feminine ale Româ
niei și Cehoslovaciei s-a încheiat cu 
scorul de 390,55—385,75 puncte in fa
voarea sportivelor românce. La indi
vidual compus, pe primul loc s-a 
clasat gimnasta româncă Daniela 
Silivaș. cu 78,60 puncte, urmată de 
coechipierele sale Aurelia Dobre — 
78,35 puncte. Camelia Voinea — 78,00 
puncte. Ecaterina Szabo — 77,60 
puncte și Jana Ciasteeikova (Ceho
slovacia) — 77,55 puncte.

Vizita secretarului federal 
pentru afacerile externe 

al R.S.F. Iugoslavia
Luni după-amiază a sosit la Bucu

rești Raif Dizdarevici, secretar fe
deral pentru afacerile externe al Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, ' care efectuează o vizită de 
lucru în țara noastră.

în aceeași zi au început convorbi
rile intre ministrul român al afaceri
lor externe, Ilie Văduva, și secreta
rul federal pentru afacerile externe 
al R.S.F. Iugoslavia, Raif Dizdarevici.

în cadrul convorbirilor sint anali
zate aspecte ale colaborării și coope
rării româno-iugoslave, se efectuează 
un schimb de opinii asupra principa
lelor probleme internaționale actuale, 
conlucrării dintre, cele două țări pe 
arena politică mondială și pe plan 
balcanic. (Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Venezuela, ambasadorul 
acestei țări la București, Demetrio 
Boersner, a oferit luni o recepție.

Au participat membri ai guvernu
lui. vicepreședinți ai Marii Adunări 
Naționale, reprezentanți ai conduce
rii unor ministere și instituții cen
trale, oameni de cultură.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați Ia București.

SĂLAJ : Energie electrică 
peste plan

Prin mai buna întreținere si 
exploatare a utilajelor si instala
țiilor. aplicarea cu succes a mă
surilor cuprinse in programul de 
orean,izare si .modernizare a pro
ducției, oamenii muncii de la între
prinderea electrocentrale din muni
cipiul Zalău au obținut rezulțate 
remarcabile în primul semestru al 
acestui an. livrind suplimentar față 
de plan 13 700 MWh energie elec
trică pe bază de cărbune. (Eugen 
Teglaș, corespondentul „Scinteii").

GALAȚI : Apartamente 
pentru oamenii muncii

Colectivele din cadrul Trustu
lui de antrepriză generală pen
tru construcții-montaj Galați, an
gajate cu toate forțele în ampla 
întrecere socialistă, depun eforturi 
susținute pentru intensificarea rit
murilor de lucru pe șantiere, reu
șind să predea oamenilor muncii 
un număr sporit de apartamente. 
Măsurile organizatorice întreprinse 
pe șantierele de construcții au asi
gurat construirea. în primul se
mestru al anului, a peste 1 200 no! 
apartamente in marile cartiere 
muncitorești „Dunărea". „I.C. Fri
mu" și „Siderurgiștilor-Vest". 
(Ștefan Dimitriu. corespondentul 
„Scinteii").

ARAD : Strunguri 
de mare precizie

La întreprinderea de masini- 
uhelter din Arad. gradul de'înnoire 
a producției a atins 33 la sută, fată 
de 24 la sută cit era prevăzut prin 
olan pentru această perioadă a 
anului. Dintre produsele de mare 
complexitate introduse in fabrica
ție în această perioadă se impune 
noul strung paralel cu batiu încli
nat SP-630 CNC. a cărui comandă 
se realizează numeric, prin calcu
lator. ceea ce asigură’o serie de 
avantaje în ce privește progra
marea mașinii, alegerea ritmurilor 
de aschiere etc. O altă realizare de 
mare importantă este strungul 
frontal cu două axe SFD-100. de 
înaltă precizie. El prelucrează su
prafețe interioare si exterioare, 
frontale, cilindrice si conice. (Tris
tan Mihuța, corespondentul „Scin
teii").

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 8 Iulie (ora 21) — 11 iulie 
(ora 21). în tară : Vremea va tl insta
bilă șl se va râd. Cerul va fi temporar 
nords. Vor cădea ploi, îndeosebi aver
se, însoțite de descărcări electrice șl, 
izolat, de grindină in majoritatea re
giunilor, cu deosebire in cele din est 
șl nord, precum șl In zonele deluroa
se ș! de rnunte din restul teritoriului. 
Vtntul va prezenta intensificări trecă
toare ce vor avea, izolat, și aspect de 
vijelie. Pe alocuri, cantitățile de apă 
pot depăși 20 de litri pe metrul pătrat 
in 24 de ore. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 8 șl 18 grade, iar 
cele maxime Intre 18 și 28 grade, mai 
ridicate In regiunile sud-estlce, in pri
ma zi. In București t Vremea va fi in 
general instabilă și se va răci. Cerul va 
fi variabil, mal mult noros. Va ploua 
în aversă, Însoțită de descărcări elec
trice și posibil de grindină. Vîntul va 
prezenta intensificări trecătoare la în
ceputul intervalului. Temperaturile mi
nime vor oscila intre 15 șl 18 grade, iar 
cele maxime intre 25 și 28 grade, mal 
ridicate in prima zi.

încheierea vizitei oficiale de prietenie in țara noastră 
a premierului Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Zhao Ziyang

Plecarea din Capitală
Duminică dimineața s-a încheiat 

vizita oficială de prietenie efectua
tă în țara noastră, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășului 
Constantin Dăscălescu, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a tovarășului Zhao 
Ziyang. membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
unde erau arborate drapelele de 
stat ale celor două țări, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze 
a fost salutat cu deosebită cor
dialitate de tovarășul Constantin 
Dăscălescu. prim-ministru al gu
vernului. Erau prezenți tovarășii 
Ion. Dincă, prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele părții

COMUNICAT DE PRESĂ
cu privire la vizita oficială de prietenie in Republica Socialistă România 
a premierului Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, Zhao Ziyang
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășului Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
tovarășul Zhao Ziyang, membru al 
Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comu
nist Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chineze, 
a efectuat o vizită oficială de priete
nie în Republica Socialistă România, 
in perioada 2—6 iulie 1986.

Premierul Consiliului de Stat și 
persoanele care l-au însoțit au vizi
tat obiective economice, social-cul- 
turale și agricole din București și ju
dețele Dolj și Argeș, bucurindu-se 
de o primire călduroasă, expresie a 
sentimentelor de prietenie șl de 
stimă deosebită care animă popoarele 
celor două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist .Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întilnit și a 
avut convorbiri cu tovarășul Zhao 
Ziyang, membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze.

Cu acest prilej, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar generai 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste. Româ
nia, i-au fost transmise un călduros 
salut și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de pros
peritate și progres pentru poporul 
român prieten, din partea tovarăși
lor Hu Yaobang, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, Deng Xiaoping, 
președintele Comisiei Centrale Con
sultative a Partidului Comunist Chi
nez, și Li Xiannian, președintele Re
publicii Populare Chineze.

Exprimînd sincere mulțumiri pen
tru mesajul primit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat tovară
șilor Hu Yaobang, Deng Xiaoping și 
Li Xiannian un călduros salut și cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de prosperitate și pro
gres pentru poporul chinez prieten.

în cadrul convorbirilor, desfășura
te într-o atmosferă cordială, de 
prietenie, respect și înțelegere re
ciprocă, s-a făcut o informare asupra 
preocupărilor actuale privind con
strucția socialistă în România șî 
China, s-a examinat stadiul rapor
turilor bilaterale și, îndeosebi, 
modul în care se înfăptuiesc hotă- 
ririle și înțelegerile convenite cu pri
lejul întîlnirii la nivel înalt din oc
tombrie 1985, de la Beijing, și s-a 
procedat Ia un schimb de păreri asu
pra principalelor probleme ale vieții 
internaționale.

Cu acest prilej, s-a evidențiat cu 
deosebită satisfacție că raporturile 
tradiționale de strînsă prietenie, 
colaborare și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Chinez, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Chineză, dintre popoarele 
celor două țări se dezvoltă cu succes, 
pe baza respectării stricte a princi
piilor independenței și suveranității 
naționale, deplinei egalități în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc și întra
jutorării tovărășești.

în acest cadru, a fost’’ evidențiat 

române în Comisia guvernamentală 
româno-chineză de colaborare eco
nomică și tehnică. Nicolae Constan
tin. viceprim-ministru al guvernu
lui, miniștri, membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe și 
Ministerului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționa
le. alte persoane oficiale.

Au fost de față ambasadorul 
României la Beijing. Angelo Micu- 
lescu. și ambasadorul R. P. Chineze 
la București. Yu Hongliang, precum 
și membri ai Ambasadei R. P. Chi
neze.

In onoarea premierului chinez, pe 
aeroport se afla aliniată o gardă 
militară.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Chineze și 
Republicii Socialiste România.

Pionieri români și tineri chinezi 
au oferit flori.

rolul determinant al întîlnirilor și 
convorbirilor româno-chineze la cel 
mai înalt nivel, care au dat. de fie
care dată, noi impulsuri hotăritoare 
dezvoltării puternice a conlucrării 
dintre cele două partide, țări și po
poare. atît pe plan bilateral, cit și 
în viata internațională. In mod deo
sebit. s-a relevat însemnătatea re
zultatelor vizitei oficiale în R. P. 
Chineză efectuate în octombrie 1985 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. înțelege
rile convenite cu acest prilej cu to
varășii din conducerea de partid și 
de stat a R. P. Chineze punind ba
zele temeinice ale cooperării dintre 
cele două țări în perioada 1986—1990 
și. în perspectivă, pină in anul 2000.

A fost exprimată convingerea că 
există ample posibilități pentru ex
tinderea si diversificarea în conti
nuare a relațiilor româno-chineze pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
tific. cultural și în alte domenii de 
interes comun, precum si hotărîrea 
de a se acționa cu toată fermitatea 
în această direcție. în folosul și spre 
binele popoarelor român si chinez, 
al cauzei păcii, socialismului si co
laborării în întreaga lume.

în cadru) schimbului de păreri cu 
privire la principalele probleme in
ternaționale de interes comun, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășul Zhao Ziyang au constatat cu 
satisfacție că aprecierile cuprinse în 
comunicatul dat publicității în urma 
vizitei la nivel înalt din R. P. Chine
ză. în octombrie 1985. și-au dovedit 
pe deplin valabilitatea, relevlndu-se, 
totodată, faptul că Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Chineză au poziții identice sau 
foarte apropiate în principalele pro
bleme cu care este confruntată lu- 

■mea contemporană.
A fost exprimată profunda îngri

jorare a celor două țări fată de si
tuația gravă existentă în viata in
ternațională. subliniindu-se că men
ținerea și continuarea cursei înar
mărilor si. în primul rînd. a înar
mărilor nucleare, amplasarea de noi 
arme nucleare în Eurona măresc 
pericolul unui nou război mondial, 
care s-ar transforma. în mod inevi
tabil. intr-un război nuclear. Toc
mai de aceea, ambele țări consideră 
că problema fundamentală a epocii 
contemporane o constituie apărarea 
păcii mondiale, lupta împotriva agre
siunii si războiului, trecerea la dezar
mare și. în primul rînd. la dezar
marea nucleară. încetarea amplasării 
rachetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune in Eurona și retragerea celor 
existente, renunțarea la orice rache
te și arme nucleare din celelalte 
părți ale lumii, oprirea militarizării 
Cosmosului. România și China con
sideră că. deși există încă pericolul 
declanșării unei conflagrații mondia
le. forțele păcii s-au afirmat tot mai 
mult pe plan internațional și. ca ur
mare. stă în puterea popoarelor, a 
forțelor progresiste de pretutindeni 
ca. prin acțiuni unite, să împiedice 
izbucnirea unui nou război, să asi
gure salvgardarea păcii în lume.

A fost subliniată hotărîrea fermă 
a României și Chinei de a acționa, 
alături de celelalte popoare din alte 
țări ale lumii, pentru încetarea

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

In momentul cind îmi închei vizita oficială de prietenie in țara dum
neavoastră. doresc să vă mulțumesc incă o dată din toată inima, dumnea
voastră. Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român, pentru 
primirea entuziastă și ospitalieră ce mi s-a rezervat.

Gratie cordialei atenții acordate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. vizita 
mea a fost încununată de succes deplin. îmi exprim o deosebită satisfacție 
pentru convorbirile sincere, prietenești și rodnice. Prin această vizită mi s-a 
întărit și mai mult convingerea că raporturile de prietenie și colaborare 
multilaterală care există intre partidele, țările și popoarele Chinei și Româ
niei vor cunoaște în mod cert o dezvoltare permanentă, constantă si 
multilaterală.

Urez Republicii Socialiste România prosperitate și înflorire, iar poporu
lui român multă fericire !

Fie ca prietenia, solidaritatea și colaborarea dintre China și România să 
se dezvolte în mod necontenit !

ZHAO ZIYANG
Membru al Comitetului Permanent 

al Biroului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

imediată a cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuri concrete de dezar
mare generală. în primul rind de 
dezarmare nucleară, de a depune în 
continuare eforturi susținute pen
tru eliminarea din viața internațio
nală a politicii de încălcare a inde
pendenței și suveranității naționale 
a altor state, de amestec in trebu
rile lor interne, de recurgere la 
forță sau la amenințarea cu forța 
împotriva altor țări.

A fost subliniată necesitatea im
perioasă a intensificării eforturilor 
politico-diplomatice in vederea so
luționării prin mijloace pașnice a 
disputelor dintre state, pentru eli
minarea focarelor de încordare din 
toate regiunile lumii, în interesul 
păcii, stabilității și destinderii in
ternaționale.

în același timp, s-a reliefat nece
sitatea imperioasă a trecerii la solu
ționarea globală a problemelor eco
nomice cu care sînt confruntate 
țările în curs de dezvoltare, inclu
siv problema datoriilor externe, pen
tru lichidarea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale, a unor relații noi, 
întemeiate pe deplina egalitate și 
echitate între 6tate, care să asigure 
progresul economic și social mai 
rapid al tuturor statelor și, în pri
mul rind, al țărilor în curs de dez
voltare. în acest context, a fost 
reafirmat sprijinul activ- al Româ
niei și Chinei .pentru întărirea soli
darității și intensificarea cooperării 
dintre țările in curs de dezvoltare, 
subliniindu-se, totodată, necesitatea 
ca aceste țări, precum și statele 
dezvoltate să depună In comun 
eforturi susținute pentru înviorarea 
economiei țărilor In curs de dezvol
tare, pentru creșterea susținută, ar
monioasă și sănătoasă a economiei 
mondiale.

România șl China acordă o mare 
Însemnătate participării țărilor mici 
si mijlocii, statelor nealiniate, ță
rilor în curs de dezvoltare la viața 
internațională, creșterii rolului lor 
în soluționarea problemelor grave 
ale lumii contemporane, în interesul 
tuturor popoarelor, al cauzei păcii 
și înțelegerii în Întreaga lume. In 
acest cadru, s-a exprimat speranța 
că viitoarea Conferință la nivel 
Înalt a statelor nealiniate din acest 
an, din Zimbabwe, va contribui la 
Întărirea unității și solidarității din
tre aceste state, la creșterea rolului 
lor în soluționarea problemelor 
complexe ale vieții internaționale.

Salutînd proclamarea anului 1986 
de către Adunarea Generală a 
O.N.U. ca „An Internațional al 
Păcii", a fost subliniată necesitatea 
creșterii rolului acestei organizații 
mondiale în soluționarea în inte
resul popoarelor a marilor pro
bleme ale lumii contemporane. S-a 
evidențiat cu satisfacție conlucrarea 
strînsă statornicită ne olan interna
țional între România și China, pre
cum și hotărîrea de extindere a 
cooperării dintre ele în cadrul 
O.N.U. șl al celorlalte organizații 
internaționale.

între primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia și premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze au 
avut loc convorbiri oficiale desfășu
rate într-o atmosferă prietenească, 
de stimă reciprocă și deplină în

țelegere consacrate examinării sta
diului raporturilor bilaterale. în
deosebi pe plan economic.

în timpul acestor convorbiri a 
fost analizat stadiul actual al schim
burilor comerciale și al cooperării 
economice dintre cele două țări. în 
spiritul Acordului dintre Guvernul 
Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Populare Chi
neze privind dezvoltarea relațiilor 
economice bilaterale in anii 1986— 
1990, al Acordului de lungă durată 
între cele două guverne privind 
schimburile principale de mărfuri 
în anii 1986—1990, semnate la 
Beijing în octombrie 1985, al celor
lalte documente convenite intre cele 
două țări, s-au trasat sarcini minis
terelor și organizațiilor economice 
de resort, pornind de la experiența 
acumulată pină in prezent și avînd 
în vedere potențialul ridicat, ca și 
necesitățile și posibilitățile economi
ilor naționale ale celor două țări, să 
identifice noi căi și mijloace care să 
asigure o creștere puternică, in con
tinuare, a schimburilor comerciale, 
precum și a cooperării economice pe 
baze stabile, de lungă durată, re
ciproc avantajoase.

La încheierea vizitei, primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România și premierul Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze și-au exprimat profun
da satisfacție față de rezultatele 
rodnice ale convorbirilbr avute în 
România, apreciind ca acestea con
stituie o nouă și însemnată contri
buție Ia întărirea și amplificarea 
relațiilor de prietenie, colaborare șl 
solidaritate dintre cele două partide, 
țări și popoare.

Premierul Zhao Ziyang a ex
primat, în numele său și al 
persoanelor care I-au însoțit, 
profundă recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, precum și vii mulțumiri tovară
șului Constantin Dăscălescu, prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, pentru primirea 
caldă și ospitalitatea de care s-au 
bucurat în timpul vizitei, expresie a 
sentimentelor tradiționale de priete
nie. stimă și solidaritate ce există 
între poporul român și poporul 
chinez.

în numele tovarășilor Hu Yaobang, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, 
Li Xiannian, președintele Republicii 
Populare Chineze, și. în numele său 
personal, tovarășul Zhao Ziyang, 
premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, invitația de a efectua, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o nouă vizită oficială, de prietenie 
în Republica Populară Chineză, la o 
dată convenabilă. Totodată, premie
rul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze a adresat tovarășului Constan
tin Dăscălescu, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, invitația de a face o vi
zită oficială în R.P. Chineză. Invi
tațiile au fost acceptate cu plăcere, 
datele vizitelor urmînd a fi stabili
te ulterior, pe căi diplomatice.

București, 6 iulie 1986

CARNET CULTURAL
Un moment important în dezvoltarea colaborării româno-chineze

BRĂILA. „600 de ani de la ur
carea pe tron a domnitorului 
Mircea cel Mare" — se intitulează 
ciclul de manifestări organizate in 
această perioadă de Biblioteca ju
dețeană „Panait Istrati". A fost 
evocată la sediul bibliotecii si în 
stațiunea balneoclimaterică Lacu 
Sărat strălucita personalitate a 
domnitorului sub conducerea 
căruia poporul romăn a Înscris, cu 
șase veacuri in urmă, glorioase 
pagini de luptă pentru apărarea 
libertății, unității si integrității 
pămintului străbun. Evocările au 
fost însoțite de expoziții de cărți și 
documente. (Candiano Priceputu, 
corespondentul „Scinteii").

BIHOR. Băile ..1 Mai" si ..Felix" 
au găzduit. în organizarea cen
trului județean de îndrumare a 
oreatiei populare si mișcării artis
tice de masă Bihor, cea de-a 14-a 
ediție a Festivalului cintecului. 
dansului si portului popular biho
rean. Miile de oameni ai muncii 
aflați în cele două stațiuni la odih
nă si tratament au aplaudat la 
scenă deschisă parada portului 
popular si spectacolele folclorice 
susținute de reprezentative forma
ții ale artiștilor amatori. (Ioan 
Laza, corespondentul „Scinteii").

VRANCEA. Timp de două zile, 
in comuna Năruia a avut loc festi
valul formațiilor de instrumente 
populare si al rapsozilor — ediția 
a 5-a — manifestare la care au 
participat, ca invitați, si artiști 
amatori din mai multe județe. Pro

gramul a cuprins dezbaterea 
„Contribuția așezămintelor cultu
rale din Năruja la amplificarea 
vieții spirituale a localității, la 
preluarea si dezvoltarea creatoare 
a tradițiilor populare vrlncene". 
o gală a filmului etnofolcloric ro
mânesc. vernisarea unor expoziții. 
Pe scena teatrului de vară din lo
calitate a avut loc concursul for
mațiilor de instrumente populare, 
al rapsozilor si soliștilor instru
mentiști. (Dan Drăgulescu, cores
pondentul „Scinteii").

BOTOȘANI. în comuna Mihăi- 
leni s-a inaugurat, într-un imobil 
renovat și amenajat în acest scop 
de Muzeul județean Botoșani și 
edilii locali, o amplă expoziție per
manentă de artă populară (cerami
că, țesături, cusături etc.) donată 
de colecționarul Nicolae Zahacin- 
schi, din București, născut In loca
litate. (Silvestri Ailenei, corespon
dentul „Scinteii").

SIBIU. în Întreprinderi $1 insti
tuții din județul Sibiu se desfășoa
ră cea de-a 12-a ediție a „Tribunei 
educației juridice și cetățenești". 
Agenda manifestării cuprinde acti
vități politico-educative și de pro
pagandă juridică, expuneri, dezba
teri, lectorate juridice, schimburi 
de experiență, dialoguri pe proble
me privind legislația In vigoare. 
(Ion Onuc Nemeș, corespondentul 
„Scinteii").

Vizita oficială de prietenie pe , 
care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., președintele Republicii, 
și a tovarășului Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al partidu
lui, prim-ministru al guvernului, a 
efectuat-o în țara noastră tovarășul 
Zhao Ziyang, membru al Comitetu
lui Permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, s-a 
înscris, prin discuțiile purtate și în
țelegerile la care s-a ajuns, ca un 
nou și important moment in dezvol
tarea relațiilor de prietenie și cola- 
bbrare dintre țările și popoarele 
noastre.

Convorbirile purtate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu tovarășul Zhao 
Ziyang au pus cu putere in eviden
ță continuitatea și totodată însemnă
tatea deosebită a dialogului româno- 
chinez la nivel înalt, acesta avînd un 
rol determinant in asigurarea evolu
ției ascendente a relațiilor bilaterale, 
in dezvoltarea conlucrării prietenești 
in opera de făurire a noii orinduiri. 
socialiste in cele două țări, in lupta 
pentru pace, progres șl înțelegere in 
lume.

Acestei preocupări comune i-a 
dat expresie Căldurosul schimb 
de mesaje, care a avut loc cu 
prilejul vizitei. intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășii 
Hu Yaobang, secretar general al 
C.C. al P.C. Chinez, Deng Xiaoping, 
președintele Comisiei Centrale Con
sultative a P.C. Chinez, și Li Xtan- 
nian. președintele R.P. Chineze.

Desfășurate într-o ambianță de 
caldă prietenie, de Înțelegere șl 

stimă reciprocă, convorbirile au pri
lejuit examinarea evoluției relații
lor bilaterale si Îndeosebi a modu
lui în care se Înfăptuiesc hotăriri- 
le și înțelegerile convenite la nivel 
înalt în octombrie anul trecut, la 
Beijing, punind in evidență satisfac
ția deosebită a ambelor părți pen
tru faptul că raporturile tradiționa
le de strînsă prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre P.C.R. și P.C. Chi
nez. dintre România și R-P. Chi
neză. dintre popoarele celor două 
țări se dezvoltă cu succes.

Slntetizînd evoluția relații
lor reciproce. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „Aș 
dori să exprim satisfacția partidu
lui. poporului nostru pentru relații
le bune dintre Partidul Comunist 
Român si Partidul Comunist Chinez, 
dintre România si China. Apreciem 
vizita dumneavoastră. împreună cu 
ceilalți prieteni chinezi, ca o ilus
trare a acestor bune relații, dar și 
ca o expresie a dorinței comune de 
a Ie da noi dimensiuni in toate do
meniile".

In același spirit, referindu-se la 
convorbirile avute, tovarășul ZHAO 
ZIYANG a declarat : „Cred că a- 
ceste convorbiri, discuțiile purtate 
slnt de mare folos, ceea ce a făcut 
să am o încredere și mai profundă 
in dezvoltarea in continuare, pe mul
tiple planuri, constantă si stabilă, a 
relațiilor de prietenie si colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre".

Este convingerea ambelor părți că 
evoluția ascendentă a colaborării ro
mâno-chineze constituie o cucerire 
de seamă a celor două popoare, a 

partidelor lor comuniste. înscriin- 
du-se ca o contribuție de seamă la în
făptuirea programelor lor privind asi
gurarea progresului multilateral al 
țărilor și popoarelor noastre pe calea 
socialismului. Așa cum s-a relevat și 
cu prilejul actualelor convorbiri, la 
temelia raporturilor reciproce sînt 
trainic așezate principiile indepen
denței și suveranității naționale, de
plinei egalități in drepturi, neames
tecului în treburile interne, avanta
jului reciproc și întrajutorării tovă
rășești — garanția sigură a dezvol
tării, în prezent și în perspectivă, a 
conlucrării rodnice, prietenești.

Pornind de la asemenea premise 
favorabile, convorbirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu tovarășul Zhao 
Ziyang au reliefat convingerea că — 
așa cum se arată în Comunicatul de 
presă pe care-1 publicăm mai sus 
— sint întrunite toate condițiile 
pentru ca, prin acțiunea comună fer
mă a ambelor părți, relațiile româ
no-chineze să fie extinse și diversi
ficate in continuare pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și cultu
ral, în toate domeniile de interes re
ciproc.

O însemnătate deosebită are dez
voltarea relațiilor economice, crește
rea forțelor de producție, a poten
țialului tehnico-științific și tehnolo
gic al celor două țări creînd reale 
posibilități pentru amplificarea aces
tor raporturi. Și, tocmai in spiritul 
acestei cerințe, convorbirile dintre 
primul-ministru al guvernului român 
și premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze au pus în evidență ne
cesitatea de a se identifica noi căi și 
mijloace care să asigure traducerea 
întocmai în viață a acordurilor de 

lungă durată dintre țările noastre 
prin creșterea tot mai rapidă a 
schimburilor de bunuri materiale, 
extinderea și mai puternică a coo
perării și specializării în producție, 
inclusiv in realizarea unor obiective 
economice, în scopul îndeplinirii 
sarcinilor de colaborare prevăzute 
pentru actualul cincinal.

Un loc important în cadrul 
convorbirilor dintre tovară șui 
Nicolae Ceaușescu și premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chine
ze a fost consacrat, schimbului de 
vederi asupra evoluției vieții inter
naționale, reliefindu-se pozițiile 
identice sau foarte apropiate ale ce
lor două țări fată de principalele 
probleme ce confruntă omenirea. 
Pormndu-se de la situația gravă și 
complexă existentă, a fost sublinia
tă cerința de a se acționa cu toată 
fermitatea pentru a se pune capăt 
evoluției periculoase a evenimente
lor spre confruntare și război, pen
tru promovarea unei politici de des
tindere. înțelegere și colaborare în
tre națiuni. Dialogul a reliefat 
faptul de deosebită importantă că 
atît România, cit și R.P. Chineză a- 
cordă o atenție prioritară înfăptuirii 
dezarmării, in primul rind a dezar
mării nucleare, asigurării păcii — 
problema fundamentală a epocii 
noastre. în acest cadru a fost reafir
mată convingerea României și Chi
nei că. în pofida situației grave exis
tente, prin acțiunile lor unite, po
poarele. forțele progresiste de pre
tutindeni sînt în măsură să bareze 
calea războiului, să asigure triumful 
rațiunii în relațiile internaționale.

în același spirit constructiv, con

vorbirile au reliefat necesitatea de 
a se intensifica eforturile pentru a 
se pune capăt politicii de încălcare 
a independentei și suveranității po
poarelor, pentru a se asigura solu
ționarea prin mijloace pașnice, prin 
tratative, a problemelor divergente 
dintre state și a se elimina focarele 
de încordare din toate regiunile lu
mii. A fost subliniată și cu acest 
prilej însemnătatea participării ță
rilor mici și mijlocii, a state
lor nealiniate, a țărilor în curs de 
dezvoltare la soluționarea, în inte
resul tuturor popoarelor, a proble
melor grave ale lumii. Mai mult ca 
oricind se impune, de asemenea — 
așa cum s-a arătat în cadrul convor
birilor — soluționarea globală a 
problemelor economice cu care sint 
confruntate țările in curs de dezvol
tare. in vederea lichidării subdezvol
tării și făuririi noii ordini economice 
internaționale. pentru asigurarea 
progresului întregii omeniri.

Prin rezultatele sale rodnice, prin 
convorbirile prilejuite, prin conclu
ziile comune majore care au fost 
puse în evidentă, vizita oficială de 
prietenie a premierului Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze se înscrie ca 
un eveniment politic de seamă in 
evoluția ascendentă a relațiilor de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
româno-chineze. opinia publică din 
țara noastră fiind profund convinsă 
că aceste relații vor cunoaște o 
nouă și puternică dezvoltare în vii
tor, în interesul reciproc, al cauzei 
generale a socialismului, a păcii și 
colaborării internaționale.f

Al. CAMPEANU

m



Expresie a înaltei prețuiri și a marelui interes de care se bucură
A MOSCOVA BELGRAD

în lume opera și activitatea prodigioasă a președintelui României socialiste

în India a apârut volumul

NICOLAE CEAUȘESCU
Despre umanismul socialist

DELHI 7 (Agerpres). — In seria inițiativelor editoriale care își propun 
să prezinte cititorilor activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, opera 
sa teoretică și practică, in India a apărut în limba engleză un nou vo
lum consacrat gîndirii politice a conducătorului partidului și statului nos
tru, străbătută de un profund și autentic umanism, pusă in mod con
secvent în slujba intereselor supreme ale poporului român, a interese- 

pace ale tuturorlor superioare de progres, prosperitate, în 
popoarelor.

Lansarea cărții a avut loc In ca
drul unei adunări festive, dedicată 
sărbătoririi a 65 de ani de lâ în
ființarea Partidului Comunist 
mân, care s-a desfășurat la 
cut ta.

în cadrul manifestării au 
cuvintul V. H. Abdul Halim, 
ședințele Adunării legislative a sta
tului Bengalul de Vest. prof. S. K. 
Kar. K. Kumar Basn. primarul ora
șului Calcutta, K.A. Ghosh, se
cretar general al Partidului ..For
ward Bloc", precum și ambasado
rul României in India. N. Finanțu.

Prefața lucrării este semnată de 
omul politic indian Nirmal Bose. 
Relevind motivațiile profunde ce 
au stat la baza publicării acestui 
nou volum în India si aportul de
terminant al președintelui 
Nicolae Ceaușescu la imprimarea 
unui curs dinamic, mereu ascen
dent. în dezvoltarea pe multiple 
planuri a societății românești. în 
prefață se spune :

„Apariția în India a acestui nou 
volum se înscrie într-o amplă sui
tă de initiative editoriale din tot 
mai multe țări ale lumii pentru cu
noașterea operei teoretice — filozo
fice si politice — a uncia dintre 
marile personalități ale lumii con
temporane, cunoscută pentru ilustra 
sa activitate pusă în slujba celor 
mai nobile idealuri ale popoarelor : 
colaborarea, pacea, făurirea unei 
lumi mai drepte si mai bune, ale 
emancipării sociale a omului".

In prefață se arată că prof. S. K. 
Kar — bun cunoscător al României, 
a publicat, pină în prezent, alte 
trei volume despre această țară 
și marele său conducător — și-a 
ales, de data aceasta, ca temă una 
dintre cele mai arzătoare proble
me sociale și politice : umanismul 
și. mai precis, umanismul socialist 
așa cum îl concepe președintele 
Nicolae Ceaușescu. ctitorul Româ
niei de astăzi. Se oferă astfel ci
titorilor posibilitatea de a cunoaș
te gîndirea social-politică si filo
zofică profund originală a pre
ședintelui Ceaușescu privind omul, 
existența și destinul lui ca individ 
și ființă socială, liberă și respon
sabilă. Umanismul este înfățișat ca 
parte integrantă a procesului de 
edificare a lumii noi. adică. în ca
zul României, a societății socialis
te multilateral dezvoltate. în acest 
context, autorul evidențiază aspec
tele noi. originale ale concepției 
președintelui Ceaușescu. potrivit 
căreia omul este valoarea si scopul 
suprem al întregii acțiuni politice, 
al programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a României.

Esența noului umanism, cel so
cialist — se arată în prefață — 
constă în situarea omului în cen
trul preocupărilor si activităților 
societății și. în același timp. în 
stabilirea unor raporturi armonioa
se. organice între individ si colec
tivitate. De pe acest fundal teo
retic. în volum sint tratate aspec
te ale problematicii umanismului 
In România și. în general, in socie
tatea socialistă, cadrul afirmării 
sale In acest tio de societate, dez
voltarea dinamică și echilibrată a 
economiei, progresul tehnico-stiin- 
tific. creșterea rolului 
culturii în formarea sl 
omului, realizarea si 
personalității umane, 
și libertatea umană.

Sint convins — arată autorul 
prefeței — că această nouă carte 

• va contribui la cunoașterea mai 
bună a gîndirii umaniste a unui 
mare conducător de stat — 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România.

în introducerea lucrării, autorul 
înfățișează cititorului ' viziunea 
atotcuprinzătoare. multidimensio
nală care stă la baza conceptului 
de umanism elaborat si promovat 
consecvent de președintele Româ
niei. arătînd că. în abordarea șefu
lui statului român, omul, cu ne
voile sale materiale si spirituale, 
cu visurile și năzuințele sale fi
rești. nu numai că este așezat în 
centrul politicii si programelor de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România, ci. 
concomitent, face obiectul unei 
griji permanente din partea parti
dului. statului si guvernului, al 
unei preocupări consecvente pen
tru afirmarea si înflorirea con
tinuă a personalității sale.

„în mod deosebit — se arată în. 
Introducerea lucrării —. sub 
conducerea președintelui

ițelegere și

Este vorba de volumul „NICOLAE CEAUȘESCU - DESPRE UMANIS
MUL SOCIALIST", apărut la Calcutta jn editura „Navayug Publishers", 
care prezintă pe larg concepția în această problemă a președintelui 
României. Volumul este scris de S. K. Kar, cunoscut politolog și publicist 
care a manifestat în ultimii ani un 
făptuirile poporului român, 
rului României socialiste.

fată de
interes constant față de 
personalitatea și opera

viața și în- 
conducăto-

Convorbiri sovieto-franceze la nivel inalt
MOSCOVA 7 (Agerpres). — Luni 

a sosit la Moscova într-o vizită ofi
cială. la invitația Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., președintele 
Franței, Franțois Mitterrand.

In aceeași zi. la Kremlin a avut 
loc o convorbire ’ intre Mihail Gor-

baciov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și șeful statului francez. 
După cum informează agenția 
T.A.S.S., a fost efectuat un schimb 
de opinii cu privire la probleme ale 
actualității internaționale, in primul 
rind ale Încetării cursei înarmărilor.

Vizita premierului 
Consiliului de Stat 

al R. P. Chineze

IERI S-A DESCHIS LA VIENA

Conferința internațională asupra Namibiei

NICOLAE CEAUSESCU
ON

SOCIALIST HUMANISM
TOAW C TT It A

artei sl 
modelarea 
împlinirea 
democrația

Nicolae Ceaușescu. gînditor profund 
și om politic activ, care întruchi
pează în chin fericit unitatea din
tre teorie si acțiunea practică, filo
zof si făuritor al noii societăți, 
conducător al maselor ne acest 
drum, poporul român nu numai că 
înțelege, ci se si bucură de semni
ficația reală a conceptului de 
umanism.

îmbogățind sensul valorilor si 
semnificațiilor cunoscute, aducînd 
o serie de noi valori si înțelesuri 
In conștiința si practica umană, 
președintele Nicolae Ceausescu 
definește cu claritate perspectivele 
unei înțelegeri si mai precise a 
condiției umane, pe baza realității 
și a afirmării supreme a conștiin
ței de sine a ființei umane".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat că umanismul socialist pre
supune încrederea în capacitățile 
omului de a-și făuri un destin mai 
bun, în capacitatea de a se auto- 
perfecționa, în sentimentele și vir
tuțile sale nobile, în triumful luptei 
pentru fericirea umanității. Legat 
de aceasta, autorul arată că In con
cepția președintelui României noul 
umanism se întemeiază pe 
unor relații de colaborate 
tenie reciprocă între toți 
societății, pe interzicerea 
forme de exploatare și oprimare, 
pe libertatea omului de a munci 
conștient pentru construirea pro
priului său viitor, pe dezvoltarea 
multilaterală a personalității u- 
mane.

Practic 
ședintelui 
unul din 
programe 
acțiune pentru fericirea omului — 
relevă autorul. Se evidențiază In 
context valoarea deosebită a tezei 
potrivit căreia numai prin crearea 
unor condiții materiale egale oa
menii pot trăi egali și pot crea o

făurirea 
și prie- 
membril 
oricărei

filozofia pre-vorbind,
Nicolae Ceaușescu este 
cele mai impresionante 

contemporane de luptă și

viață spirituală superioară. Concep
tul președintelui Nicolae Ceaușescu 
evidențiază cu consecvență faptul 
că trebuie să se facă totul pentru 
om, dar, în același timp, că omul 
trebuie să Înțeleagă că nimic nu 
poate veni din senin, că bunăstarea 
este rezultatul muncii sale. Acest 
adevăr este demonstrat de expe
riența României, precum și de cea 
a altor țări.

Autorul scoate In relief ldeea 
subliniată In permanență de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu potri
vit căreia fiecare cetățean al țării 
trebuie să desfășoare o activitate 
utilă pentru societate, să contribuie 
nemijlocit la progresul general al 
patriei, precum și accentul pus pe 
faptul că nimeni nu poate trăi în 
societatea românească fără a des
fășura o activitate utilă Intr-un 
sector sau altul, că vechiul proverb 
„nici muncă fără pline, nici piine 
fără muncă" trebuie avut perma
nent în vedere de toți cetățenii. 
„Gîndirea umanistă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu reprezintă una 
din cele mai echitabile și respon
sabile concepții umaniste, despre 
om și pentru om".

In continuare, autorul arată că 
studierea operei președintelui 
Ceaușescu permite înțelegerea mai 
aprofundată a noțiunii de uma
nism autentic, contribuie la mai 
buna Înțelegere și apropiere Intre 
popoare, la cunoașterea aportului 
șefului statului român la formarea 
unor înalte calități morale ale ce
tățenilor României.

„Realizările din ultimele două 
decenii din România ne oferă un 
tablou clar al evoluției accelerata 
pe care această țară a Inregistrat-o 
pe treptele progresului și bună
stării.

Mai mult decit atlt, conceptul de 
umanism promovat de președin
tele Nicolae Ceaușescu proiectea-

r Agențiile de presa
De scurt

L

ÎNTR-UN INTERVIU acordat 
postului de radio Sarajevo cu 
prilejul celei de-a 25-a aniversări 
a primei intîlniri la nivel înalt a 
țărilor nealiniate, Lazar Moisov, 
vicepreședintele Prezidiului R.S.F.I., 
a declarat că întîlnirea Ia nivel 
înalt de la Harare a statelor neali
niate va propune soluții concrete 
în probleme internaționale impor
tante in vederea „creării unei co
munități democratice de state și 
popoare egale — condiție necesară 
unei păci trainice și progresului 
omenirii" — relatează agenția 
Taniug.

ACORD. Sub auspiciile secreta
rului general al O.N.U.. Franța și 
Noua Zeelandă au ajuns la un 
acord privind „afacerea Rainbow 
Warrior" — s-a anunțat la Viena. 
Cei doi agenti francezi vor fi eli
berați din închisoare ..cel mai tîr- 
ziu la 25 iulie", relevă agenția 
France Presse. Guvernul francez a 
acceptat să prezinte Noii Zeelande 
„o scrisoare de scuze" — a precizat 
un purtător de cuvint al primului- 
ministru Jacques Chirac. Franța va 
plăti Noii Zeelande despăgubiri in 
valoare de șapte milioane de dolari.

LA BEIRUT A AVUT LOC PLE
NARA C.C. AL P.C. LIBANEZ.

ză In lume un mesaj 
cei care sint interesați 
idealurilor de pace și progres ale 
omenirii. Pentru că numai prin 
cultivarea unor înalte calități uma
ne este posibil să se elimine ine
chitatea și să se inaugureze o 
prietenie trainică Intre națiunile 
și popoarele lumii. Aceasta subli
niază necesitatea unor schimbări 
structurale in viața economică și 

a 
Și

culturală nu numai 
curs de dezvoltare, ci 
dezvoltate".

Pentru a 
înțelegerea 
și politice a

pentru toti 
în triumful

țărilor in 
a statelor

mijloci 
gîndirii 
președinte Iui 

Nicolae Ceaușescu, autorul cărții 
face la început o prezentare amplă 
a personalității complexe a șefului 
statului român, a activității sale 
consacrate progresului și propăși
rii întregului popor român. Volu
mul pune în evidentă teza conform 
căreia esența însăși a socialismu
lui, tot ceea ce se înfăptuiește în 
societatea socialistă românească 
are ca obiectiv primordial creș
terea bunăstării și fericirii omului, 
ridicarea nivelului său de viață 
material și spiritual. împlinirea și 
afirmarea deplină a personalității 
umane.

Autorul consideră necesar să In
tituleze unul din capitolele de bază 
ale volumului „Epoca cea mai 
rodnică din istoria României", in 
care sint prezentate pe larg con
tribuțiile determinante ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. în 
cele peste două decenii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R., în toate sectoarele de 
activitate, rolul său hotărîtor în 
dinamizarea vieții întregii societăți 
românești, în elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului de creare 
și modernizare a bazei tehnico-ma- 
teriale, in ridicarea standardului de 
viață al tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, al întregului 
popor, în înflorirea fără precedent 
a științei, învățămintului; .artei și 
culturii!

Lucrarea evidențiază — ca o,la- 
turâ> esențială a conceptului = de 
umanism al cărui autor este pre
ședintele României — preocuparea 
susținută pentru lărgirea democra
ției socialiste, exprimată conclu
dent prin crearea unor forme de
mocratice la toate nivelurile, prin 
asigurarea condițiilor pentru parti
ciparea nemijlocită a maselor de 
oameni ai muncii, a întregului po
por la conducerea societății, la 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului. Statistici elocvente, redate 
în acest capitol, susțin concluzia 
autorului că „România se prezin
tă astăzi ca o tară cu o economie 
dinamică, cu o viată social-politică 
multilaterală, in care oamenii se 
afirmă în fapt ca adevărati stă- 
pini ai țării lor, ca făuritori auten
tici ai propriei lor istorii".

Pentru a completa imaginea 
umanismului socialist definit și 
promovat de președintele 
Nicolae Ceaușescu, autorul înfăți
șează în ultimul capitol al cărții 
concepția științifică, profund rea
listă, străbătută de cea mai înaltă 
răspundere față 
poporului român, 
omeniri, pe 
partidului ; 
o așază la 
tici externe 
rea fermă a 
international, . 
dezarmării, in primul rind a celei 
nucleare, susținerea fermă a im
perativului instaurării noii ordini 
economice mondiale, rezolvarea 
numai și numai pe cale pașnică, 
prin tratative, a oricăror diferen
de și conflicte, atenția primordială 
acordată salvgardării bunului ce
lui mai de preț al oameni
lor, pacea — sint tot atîtea 
obiective nobile ale activității pre
ședintelui Ceaușescu pe arena mon
dială, în care autorul identifică 
componente, dovezi incontestabile 

. ale umanismului profund și au
tentic ce caracterizează personali
tatea conducătorului României so
cialiste.

In mod sigur — arată autorul — 
această politică de pace și coope
rare internațională se află la baza 
înaltului prestigiu de care România 
și președintele Nicolae Ceaușescu 
se bucură in lumea contemporană.

cititorului 
filozofice

de destinele 
ale Întregii 
conducătorul 

nostru 
poli- 

Apăra-

care
și statului 
baza întregld 
românești, 

principiilor dreptului 
promovarea cauzei

care a examinat problemele refe
ritoare la convocarea Congresului 
al V-lea al partidului — transmit 
agențiile T.A.S.S. și A.D.N. A fost 
adoptată o hotărîre potrivit căreia 
congresul urmează să aibă loc Ia 
sfîrșitul anului 1986. George Hawi, 
secretarul general al C.C. al P.C.L., 
a prezentat un raport privind eve
nimentele din țară în perioada de 
după congresul precedent, precum 
și sarcinile partidului în domeniul 
politicii interne și externe.

restricțiilor anunțate de Spania 
asupra importurilor de produse 
agricole după intrarea tn C.E.E., 
Ia sfîrșitul anului trecut. Cel pu
țin deocamdată, arată agenția 
Associated Press, este evitată esca
ladarea disputei asupra comerțului 
cu produse agricole.

SI 
al

DISPUTA DINTRE C.E.E. 
S.U.A. Consiliul ministerial 
C.E.E., reunit la Bruxelles, a apro
bat acordul intervenit între Comi
sia executivă a Pieței comune și 
administrația S.U.A. cu privire Ia 
comerțul cu produse agricole, evi- 
tînd astfel un adevărat război în 
acest domeniu. Acordul prevede 
ca, pină la sfirșitul anului, cele 
două părți să negocieze o formulă 
prin care să se pună capăt defini
tiv disputei ivite ca urmare a

ÎNTREVEDERI LA BONN. Can
celarul federal al R.F. Germania. 
Helmut Kohl, l-a primit De minis
trul de externe al R.P. Ungare. 
Peter Varkonyi. care întreprinde o 
vizită oficială în R.F.G. Dună cum 
transmite agenția M.T.I.. a avut loc 
un schimb de Dăreri în Drobleme 
ale actualității Internationale, ale

VIENA 7 (Agerpres). — La Viena 
s-au deschis lucrările Conferinței in
ternaționale asupra Namibiei, la care 
participă delegații din peste 100 de 
țări — inclusiv România —, ca și re
prezentanți ai unor mișcări de elibe
rare națională și ai unor organizații 
internaționale. Organizată de Consi
liul O.N.U. pentru Namibia, confe- . 
rința urmează să elaboreze un pro
gram internațional de acțiune in ve
derea aplicării planului O.N.U. pri
vind accesul la independență al te
ritoriului sud-vest-african.

Pe ordinea de zi figurează publi
carea unui studiu economic cuprin
zător asupra Namibiei, examinarea 
situației din teritoriu și din vecină
tatea sa, noi inițiative și măsuri pen
tru aplicarea Rezoluției 435 a Consi
liului de Securitate in vederea acce-

sulul la independență al Namibiei și 
acordarea unui sprijin mai activ na- 
mibienilor in lupta lor pentru auto
determinare și independență, sub 
conducerea Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

Documentul final al conferinței va 
fi prezentat sesiunii speciale a Adu
nării Generale consacrate Namibiei, 
din luna septembrie.

In discursul de deschidere a lu
crărilor, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a condam
nat Republica Sud-Africană pentru 
refuzul său de a-și îndeplini obliga
țiile ce decurg din Carta O.N.U. și 
a cerut regimului de la Pretoria să 
acorde de urgență independența Na
mibiei, în interesul păcii și securită
ții în sudul Africii și în întreaga 
lume.

BELGRAD 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Milanko Renovița, s-a întîlnit, luni, 
la Belgrad, cu Zhao Ziyang, premie
rul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, care întreprinde o vi
zită în R.S.F. Iugoslavia. După cum 
informează agențiile Taniug și China 
Nouă, a fost efectuat un schimb de 
păreri privind construcția socialistă 
în țările respective și asupra unor 
probleme internaționale de interes 
reciproc.

In aceeași zi au avut loc convor
biri intre premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze și Branko Mi- 
kulici. președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia.

ROMA

In vederea

în R.S.A, situația se menține încordată
• Extinderea mișcării qreviste • Cereri pentru eliberarea Iui 
Nelson Mandela • Turneul ministrului aiacerilor externe 

Marii Britanii
al

WASHINGTON 7 (Agerpres). — Un 
grup de oameni de afaceri și indus
triași din Republica Sud-Africană au 
chemat guvernul de la Pretoria, 
într-o declarație dată publicității la 
Washington, să pună imediat in li- . 
bertate pe Nelson Mandela și să re
cunoască Congresul Național Afri
can (A.N.C.). în declarație se subli
niază. de asemenea, necesitatea acor
dării A.N.C. a dreptului de activi
tate in tară. După cum relevă agen
ția United Press International, a- 
ceastă poziție a, oamenilor de afa
ceri sud-africani atestă necesitatea 
revizuirii radicale a politicii autori
tăților rasiste sud-africane.

PRETORIA 7 (Agerpres). — Miș
carea grevistă a lucrătorilor de la 
mina de diamante a ..Societății 
Beers" din Kimberley s-a extins, 
luni, și in sectorul de exploatări au
rifere al regiunii, au anunțat surse 
sindicale și patronale sud-africane, 
citate de France Presse.

După cum a, declarat un purtător 
de cuvint al sindicatului minerilor 
(N.U.M.), au Încetat lucrul 10 000 de 
muncitori de la minele de aur Ge- 
duld, aparținînd 
Anglo - American “

„Conglomeratului 
din R.S.A. Acesto-

ra li se vor adăuga alti 3 000 de 
crători de la aceeași exploatare, 
precizat reprezentantul N.U.M.

Greviștii cer punerea in libertate 
a responsabililor sindicatului mine
rilor arestați de politia sud-africană 
după declararea stării de urgență de 
către autoritățile de la Pretoria, la 
12 iunie.

lu- 
a

LONDRA 7 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Marii Bri
tanii. Geoffrey Howe, a aminat pen
tru o dată ulterioară proiectata sa 
vizită oficială in Africa de Sud. dar 
el va pleca totuși marți seara in 
Zambia și Zimbabwe în cadrul unui 
turneu in Africa australă in numele 
comunității vest-europene — a a- 
nuntat luni Foreign Office. S-a pre
cizat că decizia amînării a fost lua
tă după ce guvernul sud-african a 
propus alte date ale acesteia decit 
cele sugerate de C.E.E.

Referindu-se la vizitele in Zambia 
și Zimbabwe, Ministerul de Externe 
britanic subliniază într-o declarație: 
„Căutarea unei soluții pașnice și 
negociate la problemele Africii de 
Sud este atît de importantă și ur
gentă incit trebuie acceptată oricare 
altă abordare".

formării unui nou guvern
ROMA 7 (Agerpres). — Președin

tele Senatului italian, Amintore Fân
tâni, și-a început luni consultările 
politice in cadrul mandatului de ex
plorare a posibilităților formării unui 
nou guvern, ce i-a fost încredințat 
de președintele Republicii, Francesco 
Cossiga. Timp de două zile, 
ședințele Senatului va ____
punctele de vedere ale secretarilor 
generali ai partidelor politice repre
zentate in parlament și ale președin
ților grupurilor parlamentare ale 
acestora.

Agenția A.N.S.A. estimează că este 
posibil ca pină la sfirșitul acestei 
șăptămini Amintore Fanfani să fie 
în măsură să ii prezinte șefului sta
tului rezultatul misiunii sale.

pre- 
cunoaște

Tentativă de lovitură

„Sprijinul acordat forțelor contrarevoluționare 
din Nicaragua—o amenințare la adresa păcii 

in America

de stat in Filipine
MANILA 7 (Agerpres). — Potrivit 

agențiilor de presă, la Manila a avut 
loc o tentativă de lovitură de stat 
care a eșuat. Arturo Tolentino — 
care a candidat la alegerile gene
rale din Filipine. din ianuarie anul 
acesta, alături de Ferdinand Marcos, 
s-a autoproclamat vicepreședinte și 
președinte interimar. Forțele arma
te, rămase fidele guvernului, n-au 
sprijinit tentativa de lovitură de 
stat. Cea mai mare parte a grupu
lui restrîns, care s-a alăturat lui To
lentino, s-a predat, precizează agen
țiile de presă.

Centrală"
MANAGUA 7 (Agerpres). — In

tr-o cuvîntare radiotelevizată, pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega, a arătat că hotărirea 
Congresului S.U.A. de a acorda ban
delor contrarevoluționare antisandi- 
niste un ajutor în valoare de 100 
milioane dolari constituie o amenin
țare la adresa păcii în întreaga 
lume. El a cerut populației nicara- 
guane să fie gata să facă fată ori
cărui atac din afară și escaladării 
acțiunilor agresive impotriva Repu
blicii Nicaragua.

CIUDAD DE MEXICO 7 (Ager
pres). — Intr-un interviu acordat 
ziarului mexican „Excelsior", pre
ședintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Cuba. Fidel Castro, a declarat că aju
torul de 100 milioane dolari destinat 
forțelor contrarevoluționare antisan- 
diniste va complica și mai mult so
luționarea situației conflictuale din 
America Centrală.

Conîliclul dintre Iran și Irak
TEHERAN 7 (Agerpres). — După 

cum informează agenția iraniană de 
știri IRNA, avioane de luptă Iranie
ne au bombardat poziții irakiene 
din zona centrală a frontului, pro- 
vocînd pierderi în forțe umane și 
tehnică de luptă. Totodată. arată 
IRNA, forțele iraniene au respins un 
contraatac al forțelor irakiene în a- 
ceeași zonă, declanșat in direcția 
înălțimilor Hanavisan. In sectorul 
de nord al frontului, precizează a- 
genția. artileria, iraniană a bombar
dat pozițiile irakiene, distrugînd o 
coloană de tancuri.

BAGDAD 7 (Agerpres). — Potrivit 
unui comunicat al Marelui Stat Ma
jor al forțelor armate irakiene, in 
ultimele 24 de ore au continuat lup
tele In sectorul central al frontului. 
Forțele Irakiene, arată comunicatul, 
au respins trei încercări de ofensivă 
ale forțelor iraniene în zonă, iar 
avioanele de luptă irakiene și eli
copterele au efectuat acțiuni împo
triva pozițiilor trupelor iraniene, 
provocindu-le pierderi.

securitătii Si cooperării In Europa, 
ale dezarmării. Au fost discutate, 
de asemenea, probleme ale relații
lor dintre cele două tari.

ARESTĂRI. Autoritățile sud-afri
cane de ocupație i-au arestat Ia 
Windhoek pe Annemarie Borg
mann, deputat în Bundestagul 
vest-german din partea Partidului 
ecologist din R.F.G., și Michael 
Fesper, membru al aceluiași partid, 
împreună cu aceștia, au fost reți
nuți și patru membri ai Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). După șase ore 
de detenție, cele două oficialități 
vest-germane au fost eliberate.

TERRA ARE 5 MILIARDE LOCUITORI. Potrivit calculelor demogra
fice, la 7 iulie s-a născut al 5 000 000 000-lea cetățean al Terrei. Pentru 
a ne imagina creșterea rapidă a populației globului este suficient să 
amintim că in anii '30 pe Pământ locuiau 3 miliarde de oameni. Experții 
O.N.U., citafi de agenția T.A.S.S., susțin că in jurul anului 2100 populația 
Terrei se va stabiliza in jurul cifrei de 10,5 miliarde de oameni.

1

CARACAS 7 (Agerpres). — Mișca
rea pentru socialism (M.A.S.) din 
Venezuela a condamnat recenta de-; 
cizie a S.U.A. de a acorda un ajutor 
de 100 milioane dolari grupărilor 
contrarevoluționare care acționează 
împotrivă guvernului Republicii Ni
caragua — informează agenția 
Prensa Latina. Intr-o declarație di
fuzată la Caracas, M.A.S. subliniază 
că această decizie constituie o vio
lare a normelor fundamentale ale 
dreptului internațional, un act de 
intervenție nedisimulată a unei mari 
puteri contra unei țări membre a 
O.N.U. și a Organizației Statelor 
Americane, reprezintă o grea lovi
tură dată demersurilor de pace în
treprinse de „Grupul de la Conta-' 
dora".

Deschiderea Tîrgului 
internațional de la Bogota

BOGOTA 7 (Agerpres). — în pre
zența președintelui tării, Belisario 
Betancour Cuartas, s-a deschis Ia 
Bogota cea de-a XVI-a ediție a Tîr
gului internațional de la Bogota — 
manifestare economică de prestigiu.

România este reprezentată de în
treprinderile de comerț exterior 
„Auto Dacia", „Universal tractor", 
„Mașiniexportimport", „Danubiana", 
„Electroexportimport", „Electronum", 
„Mecanoexportimport", „Autoexporr- 
import", „Metalexportimport" și 
„Tehnoimport".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Avioane israeliene au survolat sectorul de vest al Beirutu
lui • Arabia Saudită se pronunță pentru o conferință arabă 

la nivel inalt •
BEIRUT 7 (Agerpres). — Luni, 

avioane de luptă ale Israelului au 
survolat sectorul de vest al Beirutu
lui. ca si regiunea de coastă situată 
la sud de capitala libaneză — infor
mează agențiile internaționale 
presă. Citind surse ale securității 
baneze. agenția U.P.I. precizează 
aparatele israeliene au trecut_
două ori deasupra zonelor amintite, 
zburind la altitudine medie.

Perimetrul vizat de aviata lsraella- 
nă — oartea apuseană a capitalei 
libaneze — este zona unde de 10 
zile au început aplicarea planului de 
încetare a focului între milițiile 
Amal și luptătorii palestinieni si 
desfășurarea unor forte de secu
ritate speciale. De mai multe zile, 
în Beirutul de vest, care timp de 
mai bine de o lună a cunoscut lunte 
singeroase 
domnește 
noaptea.

de 
li- 
că 
de

între părțile in conflict, 
calmul, atît ziua, cit si

7 (Agerpres). In tr-unCAIRO
Interviu acordat ziarului „Al Ahram", 
care apare la Cairo, regele Fahd al 
Arabiei Saudite a subliniat „necesi
tatea urgentă" a organizării unei 
reuniuni arabe la nivel înalt. Suve
ranul saudit a precizat însă că pen
tru ca o astfel de întilnire să aibă 
rezultate „pozitive și fructuoase" 
este necesară întrunirea' „condițiilor 
favorabile".

Regele Fahd 
nea. un apel la

a făcut, de aseme- 
statele arabe să de-

Convorbiri la Cairo
pună ..cele mai mari eforturi" pen
tru a înlătura divergențele dintre ele, 
menționează agenția France Presse, 
care transmite știrea.

CAIRO 7 (Agerpres). — Vicepre- 
mierul egiptean și ministrul de ex
terne. Esmat Abdel Meguid, l-a 
primit, la Cairo, pe consilierul Ju-, 
ridic din cadrul Departamentului de 
Stat al S.U.A.. Abraham Sofaer. aflat 
în turneu în regiune.

In cadrul convorbirilor au fost a- 
bordate probleme privind modali
tățile de supunere a problemei Taba 
unui arbitraj internațional. în lumi
na ultimelor propuneri egiptene pre
zentate autorităților israeliene.

Teritoriul Taba. situat în apropie
rea golfului Aqaba, a rămas ocupat 
de Israel, după ce acesta și-a re
tras trupele din Sinai. în 1982.

TEL AVIV 7 (Agerpres). — Două 
tribunale militare israeliene din Na
blus si Ramallah, orașe de pe ma
lul vestic al Iordanului, teritoriu o- 
cunat de Israel, au condamnat la di
verse termene de închisoare încă 
cinci palestinieni învinuiti de apar
tenență la Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei. Potrivit agențiilor 
internaționale de presă, autoritățile 
de ocupație încearcă prin represiuni 
să Dună capăt protestelor populației 
palestiniene si arabe împotriva con
fiscării de păminturi ce îi aparțin.

alegerilor parlamentare
TOKIO 7 (Agerpres). — La Tokio 

au fost date publicității rezultatele 
alegerilor parlamentare. Potrivit ci
frelor date publicității de agenția 
KYODO, Partidul Liberal-Democrat 
(de guvernămint) a obtinut 300 din 
cele 512 mandate din Camera Repre
zentanților. față de 250, cit deținea 
după alegerile din 1983. Pe locul doi 
s-a situat Partidul Socialist, cu 85 
de mandate (109 în 1933). urmat de 
partidul Komeito. cu 56 (58) și Parti
dul Socialist Democratic. 26 (37). 
Partidul comunist și-a menținut nu
mărul de locuri pe care le deținea 
In legislatura anterioară (26).

Agențiile de presă relevă că. prin

Japonia
numărul de mandate obținute in ca
mera inferioară a Dietei. Partidul 
Liberal-Democrat, condus de premie
rul Yasuhiro Nakasone. și-a asigurat 
o majoritate stabilă și controlul în 
toate comisiile parlamentara. Tot
odată. aceasta va asigura premieru
lui Nakasone și prelungirea manda
tului său. care expiră la 31 octom
brie. adaugă observatorii politici, 
citati de agențiile de presă.

Numărătoarea parțială a voturilor 
exprimate în alegerile pentru came
ra superioară a Dietei indică o con
solidare a poziției Partidului Libe
ral-Democrat și în Camera Consilie
rilor.
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