
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! In această săptămînă, cea mai urgentă sarcină in agricultură

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Intensificarea recoltării griului!
• Vitezele zilnice de lucru trebuie mult sporite prin organizarea temeinică 
a muncii și folosirea la întreaga capacitate a combinelor și mijloacelor de trans
port • Spre a se evita orice pierderi, întreaga producție recoltată trebuie să fie 
în aceeași zi transportată din cîmp • Livrările la fondul de stat să decurgă pretu

tindeni în ritm cu recoltarea
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SPIRITUL REVOLUȚIONAR, 
SPIRITUL ATITUDINII

ÎNAINTATE FAȚĂ DE NOU
„Va trebui să intensificăm și să perfecționăm activitatea ideologică, politi- 

co-educativă, atît în partid, cît și în rîndul maselor largi populare. Trebuie ca în 
activitatea ideologică, în învățămîntul de partid să pornim de la necesitatea 
creșterii spiritului revoluționar, a conștiinței comuniste, a abnegației și spiritu
lui de luptă revoluționară a fiecărui comunist. Să intensificăm activitatea de 
formare a omului nou, constructor conștient al noii orînduiri sociale".

NICOLAE CEAUȘESCU
STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI, in procente, 

agricol Ilfov au
județe, in seara zilei dePe . .

raportat încheierea secerișului griului
13 iulie a.c. Județul Olt și sectorul

La Începutul acestei veri, cronica 
vieții 6ocial-politice a tării a înscris 
in filele ei evenimente de refe
rință ale anilor pe care îi trăim : 
înalte foruri de partid și de stat, 
importante organisme ale democra
ției noastre muncitorești-revoluțio- 
nare au dezbătut și adoptat, sub 
semnul unei înalte răspunderi pen
tru prezentul și viitorul patriei, 
programul de muncă și acțiune 
revoluționară al națiunii noastre 
în actualul cincinal — perioadă 
hotăritoare pentru dezvoltarea vii
toare a tării, pentru înfăptui
rea obiectivelor strategice, de per
spectivă ale partidului și poporu
lui nostru. Luminind dimensiunile 
cu adevărat grandioase ale operei 
constructive ce trebuie înfăptuită in 
următorii cinci ani, documentele 
adoptate, cuvîntările de înaltă va
loare principială și practică rostite 
cu aceste prilejuri de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au jalonat cu lim
pezime căile menite să asigure mer
sul neabătut înainte al societății ro
mânești : dezvoltarea intensivă a 
economiei, realizarea noii revoluții 
tehnico-științifice și a noii revoluții 
agrare, modernizarea si ridicarea în
tregii activități economico-sociale la 
un stadiu superior, realizarea unei 
noi calități a muncii și a vieții etc. 
S-a subliniat totodată cu pregnantă 
cerința ca întregii activități consa
crate înfăptuirii tuturor acestor 
obiective, muncii pentru îndeplinirea 
fiecăruia dintre ele să i se imprime 
un puternic spirit revoluționar, o 
înaltă exigentă comunist^.

Și-a aflat astfel, Încă o dată, ilus
trare concepția profund științifică a 
secretarului general al partidului po
trivit căreia opera de edificare a noii 
orînduiri este un proces revoluționar 
neîntrerupt, ce nu cunoaște pauze, 
iar spiritul revoluționar constituie 
un puternic izvor de tărie a partidu
lui nostru, acel combustibil nesecat 
ce stimulează participarea, sub sem
nul unei profunde responsabilități

CALITATEA MUNCII Șl A VIEȚII
- imperativ al prezentului socialist, 

al viitorului comunist
întreaga epocă istorică înscrisă in Cronica nouă 

a țării ca Epocă a celor mai strălucite cuceriri so
cialiste pe târimul progresului multilateral este do
minată de marile deschideri democratice înfăptuite 
de cutezătoarele hotăriri ale celui de-al IX-lea 
Congres al partidului. Opțiunea majoră existentă 
in fibra intimă a tuturor acestor hotăriri, opțiunea 
NOII CALITĂȚI, constituindu-se ca un concept filo
zofic revoluționar generator de continue și esen
țiale transformări in complicatul spațiu material și 
spiritual al societății, acționind tot mai cuprinză
tor și mai profund pe măsura inaintării noastre im
petuoase spre realizarea visului de aur, comunis
mul, a devenit, firesc, obiectivul fundamental, de
finitoriu, al activității dinamice, conștienta a fiecă

rui om al muncii. Fiecare om al muncii și-l însu
șește, asimilindu-l ca filozofie a acțiunii lui con
crete atit pentru propria-i implinire ca personali
tate stâpină pe prezentul și viitorul ei, intr-o so
cietate a libertății și dreptății sociale, care-i apar
ține, in care, in spiritul democrației socialiste, con
duce, decide și pune umărul la traducerea in 
viață a acestor hotăriri, cit, îndeosebi, pentru îm
plinirea cu un ceas mai devreme a mărețelor pro
grame revoluționare ale partidului de dezvoltare 
multilaterală a României socialiste, lată doar ci- 
teva aspecte cu virtuți generalizatoare ale acestui 
atit de viu și complex proces surprins în ancheta 
noastră realizată la întreprinderea de mașini-unelte 
pentru forjare și presare din orașul Tirgu Jiu.

Nu au trecut mulți ani 
de atunci. Doar zece. înce
putul însă li se pare, tu
turor celor cu care am stat 
de vorbă, la întreprinderea 
de mașini-unelte pentru 
forjare și presare din Tîr- 
gu Jiu, foarte îndepărtat. 
Toți au impresia asta : „o, 
e foarte mult de atunci" 1

— De ce oare '! — între
băm.

— S-au petrecut multe 
lucruri în acest răstimp — 
ne mărturisea, de pildă, 
maistrul Dumitru Tăloi, 
din secția montaj. Cum să 
vă spun 7 Timpul scurs de 
la înființarea întreprinde
rii noastre e doldora de 
evenimente. în cazul aces
ta — firesc lucru — un de
ceniu ți se pare mult mai 
mare, mai bogat în fapte. 
Sigur, e o impresie ! Dar 
așa îmi explic eu. întreba
rea dumneavoastră m-a 
găsit nepregătit. Vă rog să 
mă credeți, e pentru prima 
oară cînd mă gîndesc că 
au trecut aproape zece ani 
de cind am pus și eu mîna. 
alături de constructori, Ia 
fixarea stilpilor metalici ai 
halei. îmi amintesc și ziua 
— 27 iunie 1977. Cum de
s-a păstrat în memorie 7 
Curios lucru ! 

Dacă vom stărui vă

sociale, a fiecărui om al muncii la 
măreața lucrare de făurire a lumii 
noi, socialiste și comuniste.

Așa cum este cunoscut, Congresul 
al IX-lea al partidului — moment de 
importanță istorică în desfășurarea 
procesului construcției socialiste în 
țara noastră — a, afirmat cu putere 
principiul continuității transformări
lor revoluționare, și de aici cerința 
obiectivă a manifestării permanente 
a spiritului revoluționar în toate do
meniile de activitate. Promovarea 
spiritului revoluționar, comunist, a 
participării responsabile la elabora
rea și înfăptuirea programelor de 
progres economic și social multilate
ral, stimularea creativității maselor 
au constituit în toți acești ani ga
ranția sigură a înfăptuirii schimbă
rilor • înnoitoare care au marcat de
cisiv dezvoltarea contemporană a 
României, definind conținutul unei 
epoci de mari împliniri și generoase 
perspective pentru activitatea con
structivă a întregului nostru popor. 
Această viziune dinamică asupra 
desfășurării procesului revoluționar 
se întemeiază pe experiența și con
cluziile întregii activități a partidu
lui, de-a lungul căreia s-a dovedit că 
ceea ce a conferit acestuia putere de 
neînfrint, capacitatea de a depăși 
obstacole și greutăți nenumărate au 
fost tăria convingerilor revoluționare 
ale militanților săi, abnegația, dărui
rea și hotărîrea lor de luptă, încrede
rea în justețea cauzei in slujba căreia 
s-au angajat. Se fundamentea- » 
ză, totodată, această superioară con
cepție pe înseși realitățile specifice 
operei de construire a societății so
cialiste care, în condițiile epocii con
temporane, cunoaște o complexitate 
și o anvergură fără precedent. în- 
tr-adevăr. perioada pe care o trăim 
are o importantă hotăritoare pentru 
destinele fiecărui popor, revoluția 
tehnico-știintifică contemporană spo
rind înzecit și Însutit valoarea 
timpului, făcînd ca acesta, o dată 
pierdut, să nu mai poată fi recupe

veți aminti, fără îndoială, 
încă alte multe momente 
sau întîmplări legate de 
oameni, de uzină, de evo
luția dumneavoastră ca 
profesionist.

— Desigur. Viața uzinei 
e viața noastră. E o întrea
gă viață concentrată în 
spațiul acesta de timp.

— Ați spus : o viață 1

eficienței muncii, pentru 
lucru de calitate superioa
ră, pentru produse de înalt 
nivel tehnic, competitiv pe 
plan mondial. Un cuvînt 
de ordine care și-a ampli
ficat fundamental exigen
tele mai ales în această 
perioadă a ofensivei revo
luției tehnico-științifice.

— De fapt. întreprinde-

- anchetă social-politică -

Care ar fi, după părerea 
dumneavoastră, dominanta 
acestei vieți, sub ce semn 
s-a petrecut și se petrece 
ea 7 încercați să sinte
tizați.

Pe fața maistrului Tăloi 
se citește mirare și preo
cupare. își pune, poate, 
sieși întrebări 7

— Construcția întreprin
derii a început cam în par
tea a doua a celui de-al 
șaselea cincinal — socoteș
te el. Sub auspicii foarte 
frumoase. Cuvîntul de or
dine, ca să spun așa, in 
domeniul industriei, era 
trecerea de la extensiv la 
intensiv. Adică, o concen
trare a tuturor capacități
lor noastre pentru sporirea

rea dumneavoastră a intrat 
în plin proces de produc
ție la începutul cincinalu
lui trecut.

— Așa este. Numai că 
eu am socotit și perioada 
de construcție propriu-zisă 
a uzinei. întreaga noastră 
activitate s-a înscris sub 
acest deziderat al noii ca
lități pus în fața noastră 
de partid, de secretarul 
său general, îndeosebi prin 
hotărîrile celui de-al XIII- 
lea mare forum al comu
niștilor. însăși întreprinde
rea — înzestrată cu utilaje 
de cel mai înalt nivel teh
nic — ne impunea nouă 
Înșine eforturi de o altă 
calitate, mult mai puține 
eforturi fizice, dar foarte

rat. De aceea, astăzi fiecărui popor 
i se cere o amplă încordare de 
energii, punerea plenară in valoare 
a tuturor resurselor sale de creație, 
a întregului său potențial de gindire. 
de inițiativă, de dăruire. Asemenea 
superioare comandamente jalonează 
și munca poporului român, ce-și 
propune ca la sfîrșitul acestui1 cin
cinal să înscrie țara in rîndul celor 
mediu dezvoltate, pentru a ajunge la 
îngemănarea mileniilor 2 și 3 la 
stadiul de țară socialistă multilate
ral dezvoltată. în care se vor crea 
condițiile pentru înfăptuirea princi
piilor comuniste de muncă și viață. 
Or. această amplă încordare de 
energii, acest uriaș efort de valorifi
care a potentelor creatoare ale po
porului solicită fiecăruia dintre, fiii 
tării o implicare profundă, asuma
rea unor înalte răspunderi, voință 
neabătută de a împlini tot ceea ce, 
cutezător, ne-am propus. Cere, adi
că. spirit revoluționar, gindire și ac
țiune revoluționară.

Condițiile epocii contemporane 
'conferă astăzi caracteristici distincte 
spiritului revoluționar. Păștrind in 
prețiosul său aliaj trăsături ce stră
bat vremurile — dăruire, abnegație, 
dîrzenie, hotărîre de a nu da înapoi 
în fața greutăților, voința de a le in
fringe — spiritul revoluționar pre
supune ca’toate acestea să fie puse 
în slujba telului înalt al înfăptuirii 
exemplare a strategiilor și progra
melor de dezvoltare economico-so- 
cială a tării. Spiritul revoluționar 
înseamnă deci, astăzi. înainte de 
toate, a acționa pentru ca sarcinile 
încredințate la locul de muncă să fie 
îndeplinite la parametrii cei mai 
înalți. Mai mult decît atît — în
seamnă a nu te mulțumi cu ceea ce 
ai realizat, a năzui mereu ca, prin 
puterea iscoditoare a minții, prin 
neprecupețirea . puterilor creatoare, 
să se identifice noi și noi căi de 
creștere a producției, de sporire a

(Continuare în pag. a IlI-a)

multe eforturi pentru pro
pria noastră perfecționare 
într-un domeniu destul de 
nou și pentru noi, aici, la 
Tirgu Jiu, în Gorj, ca de 
altfel, dacă sînt eu bine in
format, și în țară. Ni se 
impunea deci o altă optică 
asupra muncii, asupra vie
ții chiar. Prin urmare, do
minanta acestei vieți, de-a 
lungul unui deceniu (cazul 
întreprinderii noastre), ca 
să răspund întrebării dum
neavoastră, ar fi, după 
mine, dezideratul realizării 
unei noi calități, superioa
re, din toate punctele de 
vedere — și uman, și ma
terial — o strategie cu
prinzătoare, exprimînd im
perativul etapei pe care o 
străbatem.

— Atenția principală, de 
la început, a fost acordată 
oamenilor — a intervenit și 
maistrul Nicolae Năstăsoiu, 
de la secția mecano-sudu- 
ră, de față la discuția 
noastră. Printre cei care 
aii trebuit să se îngrijeas
că de viitoarele cadre ti
nere de muncitori, încă

Dionisie SINCAN 
Dumitru PRUNĂ 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a II-a)

■VxtlUVț " ■*' »f ttlMTW t II V'l ¥* ’I t si ttu» > I1"t>

însemnele 
timpului

Din gara Băile Herculane, ca 
să ajungem la Întreprinderea 
mecanică Topleț, pitoresc așe
zată pe valea inferioară a riu- 
lui Cerna, sub culmea unui deal 
pe nume Cremenea, avem de 
străbătut vreo cițiva kilometri 
pe șoseaua betonată spre Orșo
va, printr-un peisaj montan de 
incintătoare frumuseți. In stingă 
noastră, panglica riului răzbate 
prin verdeață, făcind cu fiecare 
undă a sa să scinteie razele de 
soare. Fascinant târimul acesta 
interferind legenda cu istoria, 
semnificative fiind in acest sens 
cele două mituri viu incrustate 
pină și ați, acela al lui Iovan 
Iorgovan, eroul de baladă româ
nească din vremi imemoria
le, ca și acela al lui Hercules, 
cel adus pe scuturi de legiunile 
romane in marș acum aproape 
două milenii spre inima de pia
tră a statului dac din Munții 
Hațegului și Orăștiei. tn curind, 
un grup de blocuri cu patru ni
veluri, cu balcoane și ferestre 
nenumărate, făcind parte din 
comuna de tradiție Topleț, dar 
schițind prefigurări urbane vii
toare, ne vestește că am ajuns 
la destinație.

Deviem peste un pod din be
ton înspre întreprinderea situa
tă sub culmi de munte, la poa
le de pădure, devenită sub 
suflul energic al anilor contem
porani o Herigă demnă de luat 
in seamă in ansamblul industriei 
de profil metalurgic, specifică 
județului în care ne aflăm, 
Caraș-Severinul. Pornită în 
urmă cu mulți ani ca o mo
destă moară pe un viforos curs 
de apă de munte, întreprinderea 
a cunoscut creșteri de la o pe
rioadă la alta, mai cu seamă in 
ultimele două decenii, după 
Congresul al IX-lea, implinin- 
du-se decisiv in acest prezent 
însuflețit de ideile revoluționare 
și novatoare ale partidului în
temeietor și constructor, în 
fruntea poporului, al noii orîn
duiri, socialismul.

Ne strecurăm pe o alee sub 
acoperiș de verdeață care ne 
duce pașii spre incinta între
prinderii. Dacă din loc in loc, in 
dreapta și-n stingă, intre trun
chiurile subțiri ale copacilor ti
neri, nu ne-ar atrage atenția 
panourile înscriind sarcini de 
producție de stringentă actuali
tate, am rămine cu impresia că 
la capăt vom da de o binecuvin- 
tată... casă de vacanță. Pentru 
ca imediat apoi să ni se des
chidă un spațiu industrial, cui
bărit in ampla vegetație foarte 
vie din jur. Astfel începe cunoș
tința noastră cu o întreprindere 
mai puțin cunoscută in țară, dar 
cu un insemnat aport in ma
terie de morărit și agricultură. 
In pas cu dinamica industriei 
românești în ansamblu, și in a- 
ceastă unitate in ultimele două 
decenii s-a adăugat, la perfec
ționarea instalațiilor de morărit, 
de capacitate tot mai mare și 
cu efecte inclusiv la export, asi
milarea unor moderne instalații 
de ridicat, printre care podurile 
rulante și-au ciștigat o exce
lentă reputație, fiind preferate 
de mulți beneficiari.

Mircea ȘERBĂNESCU
(Continuare în pag. a IlI-a)

fi craiova i 0 modernă linie de fabricație pentru industria siderurgică
Hotărit să-și îndeplinească exemplar sarcinile de 

plan asumate, tînărul colectiv al întreprinderii de 
utilaj greu din Craiova finalizează o importantă serie 
de utilaje necesare Combinatului siderurgic din Ga
lați. Constituind, de fapt, o linie de fabricație alcătuită 
din două grupuri de mașini,. unele pentru tăiat șl 
șanfrenat, iar altele pentru preîndoirea marginilor 
tablelor cu grosimi intre 12 și 25 mm, ele sînt pro
duse după un proiect care aparține în întregime 
I.C.S.I.T. „Titan" București șl filialei sale de la Sibiu. 
Aceste utilaje sînt prevăzute cu cicluri automate de 
lucru, cu sisteme electronice de afișaj, cu pupitre de 
comandă asistate de operatori. Datorită folosirii unor

noi soluții tehnologice constructive șl echipării acestor 
utilaje cu scule, dispozitive și subansamble cu grad 
înalt de precizie și fiabilitate, in probele de lucru s-au 
atins parametri de funcționare superiori utilajelor si
milare fabricate în străinătate. Acest succes de pres
tigiu al industriei noastre se înscrie în strategia de 
largă perspectivă vizînd înnoirea și modernizarea 
produselor fabricate. în fotografia de sus : in sec
ția de utilaj tehnologic a întreprinderii, echipe spe
ciale de montori urmăresc expedierea către beneficiar 
a unui asemenea utilaj în greutate totală de peste 
180 tone.

Euqen D1CH1SEANU

PRIN SISTEMATIZAREA TERITORIALĂ

Comunele au devenit mai frumoase, 
iar agricultura județului 
a ciștigat mii de hectare

O valoroasă experiență din județul Botoșani, care se cere extinsă 
în primul rînd în... județul respectiv

„Este necesar să trecem cu mai multă hotărîre la sistematizarea 
comunelor și satelor" - sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, în cuvintarea rostită la recenta plena’ă a C.C. al 
P.C.R. - indicind să se revadă cu maximă răspundere ceea ce s-a 
realizat pină acum și să se asigure toate condițiile incit „încă in acest 
cincinal, să schimbăm înfățișarea comunelor și satelor noastre, iar pină 
in anul 2000 să incheiem in linii generale acțiunea de sistematizare și 
organizare a comunelor și satelor".

Pornind de la această indicație, de la aprecierile, direcțiile de 
acțiune și normele pe care le conține Raportul cu privire la aplicarea 
prevederilor Legii sistematizării teritoriului și localităților urbane și 
rurale, documentarea pe care am intreprins-o în județul Botoșani a avut 
în atenție următoarele aspecte : care este stadiul sistematizării satelor ? 
In ce măsură s-au respectat prevederile legale referitoare la sistemati
zare ? Ce invățăminte se desprind din activitatea de pină acum și ce 
măsuri se au în vedere pentru impulsionarea amplului proces de orga
nizare economico-socială a teritoriului în etapa care urmează ?

Pămîntul și cele trei zone, 
în cele mai multe dintre satele boto- 
șănene unde te-ai afla, in comunele 
Ripiceni, Flămînzi, Bucecea, Tru- 
șesti. Mihăileni etc., ce devin tot 
mai mult centre agroindustriale po- 
larizatoare, fie la Stăuceni, Lunca, 
Hudești, Copălău și altele, care-și 
vor păstra actualul statut adminis
trativ teritorial, efectul acțiunilor 
de sistematizare este vizibil. Exami
narea și reactualizarea de mai multe 
ori a schitelor de sistematizare, 
dialogurile purtate asupra lor cu 
locuitorii de la sate, acțiunile prac
tice desfășurate pe teren au con
tribuit in ultimul deceniu și jumă
tate la reducerea suprafeței ocupate 
de gospodăriile cetățenești, de spa
tiile aferente acestora cu aproape 
8 000 hectare, suprafață ce a fost 
redată agriculturii. S-au conturat 
totodată, într-o măsură mai mare 
sau mai mică, și noile centre civice, 
în timp ce în unele localități s-a 
trecut — așa cum s-a indicat — la 
configurarea unor structuri distincte 
între care o zonă pentru activități 
productive (zootehnie, mică indus
trie etc.), o alta rezervată fondu
lui locativ și dotărilor social-cultu- 
rale și o zonă pentru agrement — 
toate punînd in valoare atitudinea 

gospodărească față de bunul cel 
mai de preț — pămintul.

Privită de pe una din colinele ce 
o înconjoară, localitatea Ripiceni 
pare a fi... un sat de vacanță. Ima
gine sugerată nu numai de vastul 
lac din apropiere, ci și de aspectul 
comunei, cu străzi paralele și per
pendiculare, aliniind într-o geome
trie exactă felurite construcții, in
clusiv totalitatea celor aproape o 
mie de gospodării. Aflăm numărul 
lor de la primărița Ortansa Tanțur. 
Altfel puteam crede că nu-s mai 
mult de patru sute, datorită supra
feței restrinse pe care o ocupă va
tra de sat : doar 30 de hectare.

— Cunoașteți suprafața comunei 
de acum 10—12 ani 7 — ne. întreabă 
interlocutoarea... Și dă, tot dînsa, 
răspunsul :

Pină prin 1974—1975, comuna Ri
piceni era formată din șapte sate, 
care ocupau laolaltă, cu grădinile 
din jurul caselor, cu spațiile intra
vilane, cu drumuri etc., aproape 500 
hectare de teren cu un ridicat 
potential productiv. Deci de 16—17 
ori mai mult. Inițiativa concentrării 
acestor sate într-unul singur, Ripi- 
cenii de azi — și o dată cu aceasta 
constituirea unei localități rurale 
care să se înscrie intru totul in 
prevederile Legii sistematizării — a 

fost adoptată In urma unei vizite 
de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul Bo
toșani. Ce efect a avut acest fapt 
în plan economic, social, cultural 7

Efectele concentrării. Au 
fost redate agriculturii (inclusiv 
prin comasarea loturilor din folo
sința membrilor cooperatori), aproa
pe 550 hectare, de pe care se obțin 
acum culturi intensive ca urmare a 
extinderii unui mare sistem de iri
gații amenajat în zonă ; în fiecare 
gospodărie personală există un nu
măr de animale și păsări corespun
zător celui prevăzut în programul 
național unic adoptat în acest scop, 
fapt pe seama căruia cetățenii din 
comună livrează anual fondului cen
tral al statului 55—60 tone carne, 
2 000—2 100 hl lapte, 3,5—4 tone de 
lină și 145—150 mii ouă. în centrul 
civic al localității s-au construit și 
au fost puse pină acum la dispoziția 
populației aproape 60 apartamente, 
un complex cultural-educativ (că
min cultural, cinematograf, biblio
tecă, spații pentru cercuri tehnico- 
aplicative, stație de radioficare etc.), 
un sediu politico-administrativ, uni
tăți comerciale și ale prestărilor de 
servicii cu o suprafață utilă de 
aproape 3 500 metri pătrați. în timp 
ce în zona pentru activități produc
tive au intrat în funcțiune mai mul
te secții și ateliere ale micii indus
trii : • rețeaua pentru apă potabilă 
este ramificată în întreaga localita
te. în prezent efectuîndu-se lucrări 
pentru extinderea celei de canaliza
re ;• se află în curs de amenajaro 
o frumoasă zonă de agrement.

Dar iată și citeva opinii exprimat» 
de beneficiarii acestor prefaceri :

— Părerea unora că satul sistema
tizat n-ar da posibilitatea să crești 
animale și păsări pe lingă casă ține 
de o mentalitate greșită ce trebuia

Silvestri AILENEI
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a II-a)
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PERFECTIONAREA CONTINUĂ A METODELOR MUNCII DE PARTID
- la baza Întregii activități economico sociale

Organizarea activității pentru cu
noașterea și aplicarea in viață a 
hotărârilor de partid și a legilor ță
rii constituie o componentă esenția
lă a actului conducerii politice, o 
sarcină de mare răspundere a fie
cărei organizații de partid.

Acționind in lumina acestor cerin
țe, Comitetul județean de partid 
Vrancea s-a ocupat cu mai multă 
stăruință să asimileze principii de 
conducere științifică, să-și însușeas
că și să utilizeze modalități riguroa
se de lucru pentru cuprinderea tu
turor laturilor activității economico- 
sociale și politice prin exercitarea 
unui control permanent și exigent 
în vederea soluționării la timp a 
problemelor care privesc realizarea 
sarcinilor izvorîte din hotăririle or
ganelor superioare și a celor proprii. 
In legătură cu aceste preocupări, 
tovarășul Costică Stoica, secretar 
cu probleme organizatorice al Comi
tetului județean Vrancea al P.C.R. ne 
preciza : „Cunoașterea temeinică a 
directivelor, hotăririlor, legilor, a in
dicațiilor secretarului general al par
tidului de către toți cei chemați să 
Ie Înfăptuiască constituie o condiție 
de bază pentru aplicarea lor cu suc
ces în viață. De-a lungul anilor 
s-a creat un sistem complex prin 
care organele și organizațiile de 
partid asigură acest lucru. In cadrul 
acestuia, o atenție deosebită am 
acordat instruirii sistematice a acti
viștilor din organele și aparatul de 
partid, asigurind spațiu corespunză
tor pentru prezentarea hotăririlor și 
măsurilor adoptate de Comitetul 
Central al P.C.R., în plenare, ședin
țe de birou și de secretariat ale co
mitetului județean de partid, a dife
ritelor legi, decrete și instrucțiuni 
apărute în perioada de la ultima 
instruire. Cu acest prilej au avut 
loc dezbateri care au clarificat șl 
aprofundat conținutul acestora. De 
asemenea, după fiecare plenară a 
Comitetului Central al partidului 
sau consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R., am asigurat dezbaterea 
cu activul de partid a măsurilor sta
bilite ; totodată, după plenarele co
mitetului județean de partid, am or
ganizat la municipiu, in orașe, co
mune. In întreprinderile și institu
țiile județului plenare cu activul șl 
adunări generale cu participarea ne
mijlocită a membrilor comitetului 
județean, cu aparatul de partid, cu 
activiștii-instructori. In acest mod, 
măsurile adoptate au fost cunoscute 
de fiecare organizație de bază, de 
fiecare comunist. In mod similar am 
procedat și in cazul legilor, decre
telor. al indicațiilor date cu diferite 
prilejuri de secretarul general al 
partidului".

După cum se știe, exercitarea 
unui control sistematic, operativ asu
pra modului în care se materiali
zează in practică conținutul hotări
rilor și măsurilor adoptate de orga
nele superioare de partid și de stat

și cele ale comitetului județean re
prezintă o pîrghie importantă a 
muncii de partid, menită să deter
mine asigurarea succesului oricărei 
acțiuni. Cum acționează biroul- și 
secretariatul comitetului județean de 
partid în acest domeniu 1 In ac
tivitatea de control s-a asigurat 
cuprinderea tuturor domeniilor și 
sectoarelor de activitate,' avînd in 
vedere sprijinul concret și dife
rențiat ce trebuie acordat orga
nelor și organizațiilor de partid. încă 
de la întocmirea planului de muncă 
și a programelor unice semestriale 
de control s-au organizat colective 
lărgite care cuprind membri ai co
misiilor pe probleme și comisiilor 
pe domenii, activiști ai secțiilor și 
sectoarelor comitetului județean de 
partid, activiști-instructori /și alte 
cadre de la unitățile județene de

Combinatul de celuloză și hîrtte 
Adjud și altele, aduclnd direct, 
nemijlocit, la cunoștința întregului 
activ de parțid deficiențele consta
tate, măsurile necesare pentru Înlă
turarea lor, indicînd căile și meto
dele de acțiune cele mai corespun
zătoare și, după caz, sanctioning di
rect pe cei vinovați pentru neînde- 
plinirea sarcinilor sau pentru abate
rile săvirșite.

După cum am constatat, în activi
tatea de control al îndeplinirii hotă
ririlor, comitetele de partid și birou
rile organizațiilor de bază au insti
tuit diverse sisteme de evidență, fie 
sub forma unor fișe lunare, fie sub 
forma unor registre cu defalcări pe 
luni. De completarea acestora și 
tinerea la zi a evidentei se ocupă 
colectivele conduse de secretarul 
adjunct cu probleme organizatorice

Din experiența Comitetului județean Vrancea 
al P.C.R. privind organizarea aplicării și 

controlul îndeplinirii hotăririlor de partid și de 
stat și a celor proprii

sinteză, asigurind astfel participarea 
la activitatea de control a întregului 
activ de partid.

Controlul și Îndrumarea exercitate 
de colectivele comitetului județean 
de partid au vizat, în primul rînd, 
înfăptuirea hotăririlor adoptate de 
plenarele C.C. al P.C.R. cu privire 
la înfăptuirea programelor speciale 
din industrie, agricultură, din cele
lalte sectoare prioritare ale econo
miei naționale, cu privire la princi
palele preocupări din domeniile 
vieții interne de partid, muncii poli
tico-educative, Îndrumării șl condu
cerii muncii organelor de stat, orga
nizațiilor de masă și obștești ș. a.

Ținînd seama de importanța aces
tor obiective, in cursul anului trecut 
și in primul trimestru al anului 1988 
au fost organizate 53 de controale 
complexe în comune și orașe, 12 în 
consiliile unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste și 10 in unităti 
industriale cu pondere în economia 
județului. De asemenea, au fost or
ganizate trimestrial cite 5—6 con
troale tematice. Concluziile desprinse 
In urma controalelor au fost pre
zentate în ședințe de birou și secre
tariat, Iar analizele au fost efectuate 
la fața locului în prezenta activului 
de partid din localitățile sau unită
țile controlate. Așa s-a proce
dat, de exemplu, in cadrul con
siliilor unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste Mărășești, Pan- 
ciu, Odobești, Tătăranu, Sihlea, 
în comunele Broșteni, Vînători, 
Chiojdeni și Milcovul, la între
prinderea metalurgică Focșani, în
treprinderea de tricotaje Panciu,

al comitetului sau biroului organi
zației de bază. După fiecare adunare 
generală sau plenară unde se adoptă 
hotărîri și atunci cind se primesc 
hotăriri ale organelor superioare, 
colectivul amintit trece fiecare mă
sură in fișele sau foile din regis
trele de evidență a îndeplinirii 
hotăririlor repartizate pentru luna 
în care trebuie realizată. In ședin
țele de birou, în adunări generale, 
plenare, și cu prilejul instruirilor se 
informează și se examinează stadiul 
îndeplinirii măsurilor cu scadentă 
în luna cînd se face analiza.

în vederea îmbunătățirii evidenței 
înfăptuirea hotăririlor de partid, de 
stat și a celor proprii, comitetul ju
dețean de partid aplică, de un timp, 
un nou sistem, după aprecierea 
multor tovarăși, foarte eficient. 
Este vorba de folosirea calculato
rului. Sistemul de evidență și ur
mărire a îndeplinirii măsurilor și sar
cinilor pe calculator este izvorît din 
necesitatea cunoașterii in perma
nență a stadiului Îndeplinirii hotă
ririlor stabilite cu prilejul analize
lor efectuate la nivelul județului. 
Pornind de la teza formulată de 
secretarul general al partidului po
trivit căreia „pentru a conduce sint 
necesare un control sistematic și o 
bună evidență", precum și de la 
precizarea : „conducerea științifică 
cere intr-adevăr o evidență simplă 
și clară, dar în stare să asigure 
cunoașterea precisă a realității", 
se consideră — și realitatea a de
monstrat în perioada celor peste 
10 luni de cînd s-a introdus pe 
calculator evidența urmăririi înde
plinirii hotăririlor — că acest sistem

IN PREAJMA ADUNĂRILOR GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
Cuvîntul omului din producție
- cuvint hotărîtor in actul 
autoconducerii muncitorești

In această perioadă, tn întreprinderile Industriale, de 
transport și construcții, în toate unitățile economico-so- 
ciale se vor desfășura adunările generale ale oamenilor 
muncii — cele mai importante foruri ale democrației 
noastre muncitorești-revoluționare. Cu acest prilej, ana- 
lizîndu-și propria activitate, consiliile oamenilor muncit 
raportează în fața adunărilor generale asupra modului in 
care au organizat șl condus activitatea economică pentru 
Îndeplinirea sarcinilor de plan in prima parte a pri
mului an al noului cincinal, examinează cu răspundere, 
Împreună cu oamenii muncii, măsurile tehnico-organiza- 
torice și politice menite să asigure încheierea cu rezul
tate eficiente, în spiritul cerințelor și exigențelor noului 
mecanism economico-financiar, a întregului an 1986.

Cine cercetează structura oricărui consiliu al oamenilor 
muncii constată cu ușurință că aproape 50 la sută din 
componenții acestor importante organisme ale autocon

ducerii muncitorești provin din rindul celor mai buni 
muncitori, maiștri și ingineri care își desfășoară activi
tatea direct în producție. Așadar, prin această pondere, 
prin contactul permanent cu realitățile producției. In 
ambele momente ale deciziei — și în faza de elaborare, 
și în cea de finalizare a hotăririlor — ei reprezintă fac
torul important care asigură traducerea in viață a măsu
rilor adoptate.

Tocmai de aceea, In cadrul unei anchete-sondaj, rea
lizată cu ajutorul corespondenților „Scînteii" In mai multe 
județe, ne-am propus să aducem tn prim-plan, în preaj
ma adunărilor generale ale oamenilor muncii ce urmează 
să-și desfășoare o nouă rundă de lucru, modul în care 
reprezentanții oamenilor muncii participă la activitatea 
organelor de conducere colectivă. Iată Întrebările la care 
am solicitat răspuns în sondajul nostru :

1. CUM VA PREGĂTIȚI PENTRU ȘEDINȚELE CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII?
2. CE PROBLEME AȚI SUPUS ATENȚIEI ORGANULUI DE CONDUCERE COLECTIVA DIN CARE 

FACEȚI PARTE. CE ECOU AU AVUT?
3. CE PROPUNEȚI PENTRU PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII ?

Cunoașterea realității decide pro
funzimea participării la dezba
teri. Aceasta este principala con
cluzie pe care a conturat-o, răs- 
punzind la prima intrebare, to
varășul Ion Fășie, lăcătuș-spe- 
cialist Ia secția aglomerare din ca
drul Combinatului siderurgic din 
Reșița. Argumentele sale sint și ele 
cit se poate de clare. Faptul că, aici, 
consiliul oamenilor muncii se îngri
jește ca toți reprezentanții să cu
noască, cu trei luni înainte, prin pla
nul de muncă, tematica ce urmează 
să facă obiectul dezbaterilor oferă 
acestora posibilitatea să se pregă
tească temeinic, să-și cristalizeze, pe 
baza unor consultări prealabile cu 
oamenii muncii, problemele pe care 
le aduc în discuție. Interlocutorul a 
relevat și o experiență personală. 
„Eu — ne spunea — obișnuiesc ca 
In luna dinaintea ședinței consiliului 
oamenilor muncii să realizez un sis
tem dublu de informare. Pe de o 
parte, mă consult cu un număr cit 
mai mare din muncitorii pe care-i 
reprezint în consiliul oamenilor mun
cii. Pe de alta, in calitate de secre
tar al comitetului de partid din sec
ție, mă consult înaintea fiecărei șe
dințe cu secretarii birourilor orga
nizațiilor de bază, cu președintele 
comitetului sindicatului, secretarul 
comitetului U.T.C. și președintele or
ganizației democrației și unității so
cialiste. De ce procedez așa ? In pri
mul rind, pentru că, în acest fel, 
obțin surse de informare cuprinză
toare și reprezentative. In al doilea 
rind, pentru că acest sistem de in
formare îmi permite să am efectiv o 
poziție reprezentativă în consiliul 
oamenilor muncii, șl nu una limita
tivă sau strict personală. Există si
tuații, ce-i drept, cind sint necesare 
și poziții personale, dar opinia re
prezentantului oamenilor muncii în 
organul de conducere colectivă tre
buie să aibă, în esență, calitatea de 
a aduce in dezbatere problemele 
care-i frămîntă pe cei ce i-au încre
dințat acest mandat. Procedînd așa, 
nu cred că a existat ședință a con
siliului oamenilor muncii in care să 
nu fi avut de ce să iau cuvîntul".

Tovarășul Ion Orlandea, șef de e- 
chipă în secția oardane, din cadrul 
întreprinderii de piese auto Sibiu, 
aduce în discuție o problemă-cheie 
vizînd răspunderea organizațiilor de 
partid, a comitetului sindicatu
lui față de activitatea acesto
ra In consiliul oamenilor muncii. 
„Intr-o vreme, noi, reprezentanții — 
explică acesta — aveam un fel de 
reținere în a lua cuvîntul alături de 
director, de ceilalți specialiști ai în
treprinderii. Comitetul de partid a 
indicat birourilor organizațiilor de 
bază din secții și organizațiilor de 
grupă sindicală să stea de vorbă cu 
reprezentanții înaintea fiecărei șe
dințe a consiliului oamenilor muncii. 
Nu pentru a-i „cenzura", ci pentru 
a afla mai intîi cum s-au pregătit și 
apoi pentru a-i ajuta in aprofunda
rea problemelor pe care vor să le 
aducă în dezbatere. Pe mine, aceas
tă metodă m-a ajutat să-mi clarific 
mai bine atribuțiile și să fiu mai 
activ în dezbateri. Anul acesta, pînă 
la data discuției, am luat cuvîntul in 
3 ședințe ale consiliului oamenilor 
muncii, anul trecut în 6. Dacă repre
zentăm oamenii muncii în organul 
de conducere colectivă, nu trebuie 
să exprimăm, în dezbaterile acestuia, 
gindurile și atitudinile lor 7 Eu așa 
cred și așa procedez".

Am insistat mai mult asupra mo
dului temeinic, profund în care se 
pregătesc pentru analizele din orga
nul de conducere colectivă reprezen
tanții oamenilor muncii — condiție 
esențială pentru a participa la dez
bateri, pentru ca opinia lor să aibă 
greutate, să se impună atenției — 
din motive cit se poate de înteme
iate. Din răspunsurile date de unii 
partlcipanți la ancheta întreprinsă 
rezultă că această pregătire ori se 
face in pripă, ori se face unilateral, 
ceea ce, in esență, conduce la ace
leași efecte negative. Tovarășul Tra
ian Bratu, maistru principal, secția 
sculărie centrală la întreprinderea 
de utilaj greu „Progresul" din Brăi
la, afirmă : „Reprezint în organul de 
conducere colectivă mandatul acor
dat de cei peste 800 de oameni al 
muncii din secție. Cum mă pregătesc

pentru ședințe 7 Primesc din timp 
materialele de la secretarul C.O.M. 
Intii Ie studiez cu atenție, apoi imi 
extrag notițe in legătură cu cele 
asupra cărora îmi propun să iau cu- 
vintul. Mă consult, cind am vreo ne
claritate, și cu șeful secției". Dacă 
așa stau lucrurile — și așa a decla
rat tovarășul Bratu — atunci avem 
de-a face cu o informare intr-un 
singur sens : de la consiliul oameni
lor muncii spre reprezentant, și nu și 
de la acesta (printr-o largă consul
tare) către consiliul oamenilor 
muncii.

O pregătire unilaterală, cu conse
cințele ce decurg din aceasta — ne- 
participarea activă la dezbateri — 
face, după propria declarație, și to
varășa Ancuța Neagu, muncitoare la 
atelierul cartele din cadrul întreprin
derii „Textila" Buzău : „Eu mă con
sult înaintea fiecărei ședințe în spe
cial cu femeile. Problemele de pro
ducție importante, majore, Ie aduce 
în dezbatere șeful secției. El are și 
răspunderea și competența necesare. 
Eu mă pregătesc să iau cuvintul la 
acele ședințe în care pe ordinea de 
zi se află probleme sociale". Este 
pozitiv faptul că tovarășa Ancuța 
Neagu are în atenție în mod deose
bit — ca femeie, ca muncitoare — 
problemele sociale. Dar a-și limita 
participarea la activitatea Consiliu
lui oamenilor muncii numai la dez
baterea unor asemenea probleme în
seamnă practic a-și diminua man
datul încredințat.

De ce insistăm asupra acestui fapt, 
a consecințelor lui, vom arăta intr-un 
alt capitol al sondajului efectuat. 
Cunoașterea temeinică, multilaterală 
a realității de către reprezentanții 
oamenilor muncii reprezintă un ele
ment esențial, hotărîtor, de care de
pinde însăși activitatea consiliului 
oamenilor muncii. La multiplele im
plicații ale acestui aspect al proble
mei, precum și la participarea efec
tivă a reprezentanților Ia dezbateri 
ne vom referi în partea a doua a 
anchetei.

Anchetă realizată de
Constantin PRIESCU
și corespondenții „Scînteii"

21 de ani de la istoricul forum 

al comuniștilor români din iulie 1965
oferă posibilitatea să se urmărească 
fiecare măsură și sarcină pe fiecare 
responsabil de execuție (uneori, la 
înfăptuirea numai a uneia din 
diferitele măsuri rezultate din hotă
riri participă cîte 2. 3 sau 4 res
ponsabili de execuție). în același 
timp, se poate urmări in mod uni
tar ducerea la îndeplinire a sarci
nilor, concomitent de către toți res
ponsabilii de execuție și se sesizează 
ușor cine nu a contribuit la rezol
varea lor. In acest mod. prin sen
sibilizarea tuturor factorilor impli
cați se asigură ca înfăptuirea mă
surii respective să fie mai efici
entă.

După părerea unor activiști cu 
muncă de răspundere la comitetul 
județean de partrid, avantajele apli
cării acestei noi metodologii, ținind 
seama de experiența acumulată pină 
acum, sini multiple.

Sistemul actual oferă posibili
tatea eliminării elaborării unei noi 
măsuri care să reglementeze pro
bleme ce au fost cuprinse într-o 
altă măsură din altă hotărîre al 
cărei efect nu s-a stins ; prin înre
gistrarea pe calculator a tuturor 
sarcinilor rezultate din măsurile cu
prinse in hotărîri nu se poate 
scăpa de sub urmărire nici un fel 
de sarcină. Sistemul obligă secțiile 
și sectoarele comitetului județean de 
partid, organele de partid din teri
toriu, organele județene de stat, or
ganizațiile de masă și obștești, dife
rite instituții de sinteză de la nivelul 
județului, precum și responsabilii de 
execuție care sint membri ai comi
tetului județean de partid și alte 
cadre cu munci de răspundere de 
la nivelul județului, să aibă în aten
ție permanent sarcinile Încredințate 
pe baza măsurilor stabilite în iiotă- 
ririle comitetului județean de partid 
spre a fi rezolvate și soluționate in 
termenul stabilit ; obligă membrii 
comitetului județean să informeze 
lunar secția organizatorică asupra 
modului de îndeplinire a sarcinilor 
repartizate cu termen de rezolvare 
în luna respectivă.

Prin actualul sistem se pot ușor 
inventaria, pe domenii de activitate, 
măsurile care nu au fost soluțio
nate, precum și evoluția stadiului 
de rezolvare a sarcinilor de către 
fiecare responsabil de execuție. 
Acest fapt dă posibilitatea să se 
informeze în orice moment biroul 
și secretariatul comitetului jude
țean, care, la rîndul lor, pot decide 
măsuri politico-organizatorice cores
punzătoare pentru concentrarea for
țelor necesare in vederea înlăturării 
unor greutăți sau intirzieri apărute 
în procesul soluționării acestora.

Referindu-ne la utilitatea sistemu
lui folosit, mai precizăm că, la cerere, 
el oferă informații in orice moment 
asțipra stadiului de îndeplinire a ho
tăririlor adoptate in diferite ședințe 
de birou, de secretariat sau in plena
re. In același timp, sistemul averti
zează din timp secțiile comitetului 
județean de partid, organele de stat, 
organizațiile de masă și obștești asu
pra măsurilor ce nu au fost soluțio
nate la timp, precum și asupra ce
lor ce urtnează a fi rezolvate in luna 
inîediat următoare.

Desigur, pe baza experienței acu
mulate. sistemul se va îmbunătăți in 
continuare, se va perfecționa, cores
punzător cerințelor noi ce se ridică 
în scopul asigurării cit mai operative 
a informațiilor necesare procesului 
decizional, spre a se cunoaște perma
nent situația reală și a se putea 
interveni prin măsuri eficiente 
pentru îndeplinirea și aplicarea in 
viață a sarcinilor și măsurilor izvo- 
rite din hotăririle de partid și de 
stat

Neculai ROSCA.

(Urmare din pag. I)
din perioada construcției, 
m-am numărat și eu. Am 
răspuns de buna pregătire 
a unui grup de tineri mun
citori detașați pentru per
fecționare la întreprinderea 
de utilaj chimic „Grivița 
roșie", din București. Co
legul meu preciza, la un 
moment dat, că am pornit 
la muncă, atunci, la înce
put, cu o optică nouă, con- 
știenți de necesitatea ei. 
Vedeți dumneavoastră, ti
nerii trebuiau .să invețe 
meseria’ in întreprinderea 
bucureșteană dar, după 
cum gindeam noi, s-o în
vețe fără să le intre în re
flex un anumit stil de 
muncă, specific întreprin
derii de utilaj chimic. Sînt 
chestiuni de amănunt, ai 
zice, dar foarte importante 
cînd te gîndești că noi ur
mam să fabricăm un utilaj 
de finețe mai inaltă, de 
mecanică fină. Cum să vă 
explic 7 Altfel îi merg mîi- 
nile unui lăcătuș care lu
crează la cazane de mari 
capacități, de pildă ; altfei 
își reprezintă și lucrează 
lăcătușul la un utilaj în 
care hidraulica este vioara 
intîi. Este, dacă vreți, un 
aspect al problemei de ca
litate a pregătirii din start 
a muncitorilor în așa fel 
incit să excludem perioada 
de readaptare ulterioară. 
Poate că exemplul e mă
runt, în aparență, dar ce 
important devine el cînd 
analizezi calitatea capaci
tății omului de a lucra cu 
precizie din prima clipă 
cind își ia în primire locul 
definitiv de muncă. Nenu
mărate alte aspecte ale 
calității pregătirii oameni
lor ni le-am pus cu toții, 
cei din nucleul inițial al 
colectivului întreprinderii. 
Și bine am făcut. însuma
te, ele pot fi regăsite ca 
virtuți, pot spune, ale fie
cărui muncitor al nostru, 
conștient de răspunderea 
deosebită pe care o are în 
ansamblul procesului de 
producție. Gindeam Ia toa
te acestea și acționam în 
sensul realizării lor chiar 
de pe cind participam ală
turi de constructori la ridi,- 
carea uzinei.

Deci primii angajați ai 
uzinei — lăcătuși, sudori, 
mecanici, ingineri, subin- 
gineri, în frunte cu direc

CALITATEA 
MUNCII ȘI A VIEȚII 
-imperativ al prezentului socialist, 

al viitorului comunist
torul ei, inginerul Ion Voi- 
nea, posesorul legitimației 
de serviciu numărul 1 — 
au început prin a da o 
mină de ajutor constructo
rului, pentru a grăbi intra
rea in exploatare a noii 
unități. Au vegheat, cum 
era și firesc, la bunul mers 
al construcției, apoi au 
participat la rapida insta
lare a- utilajelor, visînd cu 
ochii deschiși la. fabricarea 
primului produs — un cio
can de forjare cu autocom- 
presor.

— Parcă s-a consumat o 
viață întreagă de atunci — 
își exprima impresia și in
ginerul Ion Voinea. Do
ream cu toții — acel co
lectiv mic alcătuit din gor- 
jeni plecați mai demult pe 
alte meleaguri ale țării să 
deprindă meserii și reve
niți în urbea lor cind au 
aflat că se împlîntă aici ță
ruș de industrie modernă 
— doream cu toții să fie 
un produs de calitate ire
proșabilă. Nici nu putea fi 
altfel decît de calitate ire
proșabilă. Pentru că, de 
fapt, momentul în care 
apăream noi pe harta in
dustrială a țării ne impu
nea să fim cei mai buni in 
domeniul hidraulicii meca
nicii fine — domeniu nou. 
Deci, răgaz de adaptare, 
de prospectare sau de scu
ze pentru eventuala lipsă 
de experiență în materie 
nu ne putea îngădui ni
meni. Dar. noi, în primul 
rind, nu ne puteam îngă
dui. Să vă spun că ne-a 
fost foarte greu, că am 
avut și temeri cu duiumul 
și că nenumărate nopți au 
fost nopți albe 7 După cum 
vă spuneau și tovarășii 
mei de muncă, ne-am năs
cut ca unitate industrială 
în clipa marilor exigențe 
ale tehnicii, exigențe re- 
zultînd din accentul pus 
de partid, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe dez
voltarea intensivă impe
tuoasă a economiei noas
tre socialiste.

— Totuși, înțelegem că o 
zestre de experiență indus
trială căpătată de colecti
vul dumneavoastră în alte 
centre ale țării a fost, de 
la primii pași.

— Sigur, acesta este ade
vărul. Unii muncitori ve
neau de Ia Reșița, alții de 
la Sadu sau Sibiu, de la 
București sau de la Arad.

Poate să vi se pară insă că 
sintem lipsiți de modestie 
dacă afirmăm, gîndindu-ne 
la fabricarea acelui prim 
produs de care am amintit, 
că nu a venit nimeni din 
altă parte să ne tuteleze, 
să ne învețe cum să facem 
mașini-unelte. E un merit 
al gorjenilor că au putut, 
de la început, să rezolve 
o sarcină complexă pusă 
în fața lor de partid, prin- 
tr-un efort creativ deose
bit. E adevărat, concepția 
primului produs nu apar
ține gorjenilor ; executarea 
lui însă, concentrarea efor
turilor de o anumită cali
tate și într-un echilibru, 
i-aș spune integrator, ar
monios — și acesta nu-i 
lucru de colo ! — le apar
ține, e ca un stil de muncă 
ofensiv în care comoditatea 
a fost și este mereu exclu
să. Știți, dacă stau bine și 
mă gîndesc, filozofia aceas
ta de lucru, în care cauți 
mereu incomodul, ridicîn- 
du-ți, neîncetat, singur, 
exigențe noi, dificultăți 
noi de învins pe plan teh
nic și științific, e a noas
tră, socotesc eu. cu toate 
că ea poate fi constatată, 
in diverse alte forme. în 
oricare altă uzină a țării ; 
nu e din altă parte, s-a 
născut aici, în focul mun
cii, este cheagul care uneș
te colectivul, face din el o 
sinteză umană de o anumi
tă calitate.

— Deci, primul produs a 
fost un eveniment fericit.

— Eveniment a fost, dar 
de ce să-l caracterizăm 
așa 7 Sînt numai cițiva ani 
de atunci și, în nomencla
torul nostru, sînt acum 
trecute 52 de tipuri de ma- 
șini-unelte — de la ma
șini simple la utilaje com
plexe și linii automate deja 
livrate și aflate în funcțiu
ne in unele uzine ale țării 
sau în afara țării. Ne im
punem noi singuri crește
rea complexității lor, în 
condițiile unui proces con
tinuu de înnoire a produ
selor în procent de peste 
50 la sută. Ce vă spun eu 
sînt niște parametri mate
riali ai producției, pe ca
re-i menținem foarte elas
tici cantitativ și, mai ales, 
calitativ, prlntr-un proces 
de perfecționare profesio
nală fără răgaz. Fiecare 
muncitor, tehnician sau in
giner constituie o unitate.

cu un potențial creativ 
aflat in atenția întregului 
colectiv. Nimic din acest 
potențial nu e trecut cu ve
derea, nu e neglijat. Dim
potrivă, e solicitat să se 
manifeste direct in armo
niosul cadru al democra
ției noastre socialiste, mun
citorești. Și se manifestă, 
neîngăduind stagnări sau 
rutină.

— Am întîlnit, la intra
rea uneia dintre hale, o ex
poziție originală, intitula
tă... „Noncalitatea". Erau 
expuse piese respinse la 
controlul de calitate, cu 
numele celor vinovați.

— Păi, nu se poate alt
fel. Știți, preferăm astfel 
de expoziții... acide celor 
enumerînd succesele, pen
tru a nu ne înșela pe noi 
înșine, pentru a păstra 
continuu proaspăt climatul 
de exigență. Altfel, cum 
credeți că am fi reușit ca 
din al doilea an al exis
tenței noastre să ieșim la 
export cu produsele noas
tre concurînd strins cu 
produsele unor firme străi
ne cu tradiție în domeniul 
acesta foarte pretențios 7 
Sau cum s-ar putea altfel 
explica faptul că întreaga 
noastră producție este con
tractată, cu desfacere asi
gurată și pe anul următor, 
anul 1987 7 Fiecare mem
bru al colectivului nostru 
știe că înalta calitate a 
producției se asigură nu
mai prin mereu noua ca
litate a muncii lor de fie
care zi. Calitatea pentru 
oameni cum sint muncito
rii și specialiștii noștri — 
oameni care caută, cerce
tează, inovează — este un 
imperativ concret susținut 
puternic de filozofia lor de 
viață. Nu greșesc deloc 
afirmînd lucrul acesta, 
pentru că întreg colectivul 
uzinei este constituit din 
generațiile de muncitori și 
specialiști crescuți și for
mați în perioada de mare 
efervescență politică, so
cială, economică inaugura
tă de cel de al IX-lea Con
gres al partidului, în epoca 
ce cu mîndrie o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". 
Virsta medie este de 25 de 
ani. Faptul acesta este de 
la sine grăitor, foarte sem
nificativ, își are imprimată 
pecetea lui inconfundabilă 
pe modul de a gindi și a 
acționa al oamenilor.

Unități turistice în județul Caras-Severin
Celor care doresc să-șl petreacă 

vacanța sau o parte din concediu 
și, totodată, să cunoască pitorești- 
le zone ale județului Caraș-Seve- 
rin le stau la dispoziție citeva a- 
tractive unități turistice, gazde os
pitaliere in orice sezon. Printre a- 
cestea se numără hanul „Tibiscum", 
situat la intrarea in orașul Caran
sebeș, pe malul Timișului. El dis
pune de 72 locuri în cțamere și de 
căsuțe pentru cazare.

O unitate apreciată este și hanul 
„Bocșa-Izvor", amplasat pe malul 
riului Birzava, in zona turistică a 
orașului Bocșa, pe șoseaua ce lea
gă Reșița de Timișoara. La un ki
lometru de Bocșa se află cabana 
„Stejarul", într-o pădure aproape 
de lacul Metreș, unde se poate 
pescui și se pot face plimbări de 
agrement cu bărcile. La rîndul său, 
hanul „Caraș" din Oravița pune 
la dispoziția turiștilor 60 locuri de 
cazare și un restaurant, iar la alti
tudinea de 1 000 metri, pe muntele 
Semenic. hanul „Gărina" oferă in 
orice sezon locuri de cazare, iar 
masa se poate servi la restauran
tul unității.

Tn fotografie : hanul „Tibiscum" 
situat la intrarea in Caransebeș

COMUNELE AU DEVENIT MAI FRUMOASE
(Urmare din pag. I)
combătută cu toată hotărîrea. Vă 
dau exemplul meu personal, dar 
care poate fi al oricărui consătean : 
folosirea chibzuită a terenului de 
lingă casă imi oferă posibilitatea să 
cresc anual două bovine, doi porci, 
7—8 oi, 15—20 iepuri de casă și 63— 
70 păsări. (Petru Atănăsoaie, mem
bru cooperator) ;

— Comasarea loturilor în folosință 
personală intr-un perimetru situat 
în afara vetrei de sat ne-a dat 
posibilitatea să le arăm și semă
năm mecanizat, cultivîndu-le după 
structura recomandată în progra
mul național unic. Știți ce producții 
medii obținem ? De peste trei ori* 
mai mari decit în anii trecuți. (Du
mitru Ciobanu, membru cooperator);

— Experiența acumulată, rezulta
tele obținute in propriile gospodării 
și confortul sporit de care se bucură 
sătenii reprezintă un real sprijin 
pentru primăria comunei în ridi
carea la cote superioare a sistema
tizării. ne spunea, la rîndu-i, Vasile 
Adăscăliței, vicepreședinte al consi
liului popular comunal. De altfel am 
și asigurat condiții corespunzătoare 
(proiecte de locuințe, materiale de 
construcții, echipe de meseriași etc.) 
pentru ca toate casele de locuit ce 
se ridică să fie structurate pe două, 
trei sau chiar patru niveluri, așa 
cum a indicat secretarul general al 
partidului.

După bunul plac al fie
căruia ? Cu atît mai surprinză

toare este situația întîlnită în alte 
localități. „N-am înregistrat nici o 
abatera de la Legea sistematizării" — 
ne spunea tovarășul Ioan Tofan, vi
cepreședintele Consiliului popular al 
Comunei Havirna. Și. intr-un fel, 
avea' dreptate. S-au respectat întru 
totul perimetrele construibile stabi
lite orin schițele de sistematizare. 
Casele construite în ultimii ani se 
compun din cel puțin parter și un 
etaj. A început să se contureze și 
aici un frumos centru civic... Dar 
am întrebat... :

— Cînd se va încheia totuși 
dezafectarea completă a celor două 
sate din afara perimetrului construi- 
bil. Niculcea. și. respectiv. Galbeni 7

Citeva clipe, interlocutorul s-a a- 
rătat nedumerit, spunîndu-ne în cele 
din urmă că „această acțiune nu se 
poate realiza decît pe cale... natu
rală". în ce constă de fapt această 
„soluție" 7 în... bunul plac al fiecă
rui cetățean ce locuiește într-un a- 
semenea sat. Unii — Gheorghe Ru
dei, Gheorghe Ciobanu, Ortansa Ga- 
fencu etc. din satul Niculcea. sau 
Alecu Vițelaru. loan Țigănașu, Toa- 
der Antohi din Galbeni, și am no
tat doar citeva nume — au devenit 
de mai multă vreme buni gospodari 
pe terenurile nou atribuite. Alții — 
si nu starea materială îi determină 
să nu-și mute gospodăriile, ci dim
potrivă... — sint încă dispuși să aș
tepte. Ce implicații are o asemenea 
situație 7 Cele aproximativ 40 de 
gospodării cîte au mai rămas in sa
tul Galbeni și doar 22 în Niculcea 
(care, potrivit reglementărilor în vi
goare, ar trebui să ocupe în jurul a

1.5 hectare teren) afectează o su
prafață de aproape 50 hectare I

Fără îndoială că primele organis
me ce poartă răspunderea pentru in- 
tirzierea dezafectării satelor sint 
consiliile populare comunale. Tn ce 
măsură s-a implicat insă in soluțio
narea acestei probleme secția pentru 
arhitectură si sistematizare a con
siliului popular județean 7 încercind 
să deslușim lucrurile împreună cu 
ing. Nicolae Balanovici. adjunctul 
șefului acesteia, n-am putut reține 
nici o acțiune care să-si fi dovedit 
eficacitatea cu adevărat.

Eficiența este condițio
nată de perseverență. Ceea 
ce nu înseamnă că lucrurile vor ră- 
mine neschimbate. Iată ce ne-a spus, 
în încheierea documentării, tovarășul 
Ștefan Panaitiu, prim-vicepreședin- 
te al comitetului executiv al con
siliului popular al județului :

— în spiritul indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. și potrivit 
Legii Planului de dezvoltare econo- 
mico-socială Pe perioada 1986—1990, 
am analizat si noi ceea ce s-a în
făptuit pînă acum în domeniul sis
tematizării localităților din județ, a- 
doptînd măsuri concrete si termene 
precise pentru accelerarea acestui 
proces. Ne-am convins astfel că 
Principala cauză a abaterilor ce s-au 
comis, a tergiversării acțiunii de 
dezafectare a unor sate o reprezin
tă modul defectuos, sporadic, in care

au coordonat activitatea din acest 
domeniu, atit comitetul executiv al 
consiliului popular județean, cit și 
birourile executive ale consiliilor 
populare locale. Tocmai de aceea, 
prima măsură oe care am adoptat-o 
are menirea să înlăture cu desăvir- 
sire această optică, determinind în
tărirea răspunderii fată de sistema
tizarea localităților la toate nivelu
rile. Analizele întreprinse în cadrul 
comisiei județene de sistematizare 
vor fi precedate de studii pe teren, 
la care vom antrena membri ai co
mitetului executiv al consiliului 
popular județean. în același timp, 
activitatea specialiștilor din cadrul 
secției de profil a consiliului popu
lar județean a fost analizată și se 
desfășoară precumpănitor pe teren, 
pe bază de grafice lunare, fiecare 
dintre ei prezentind periodic ra
poarte asupra muncii desfășurate. în 
scopul reactualizării cit mai opera
tive a schițelor de sistematizare. în 
spiritul documentelor adoptate de 
Congresul consiliilor populare, și de 
Congresul al III-lea al întregii ță- 
rănimi. am antrenat un număr spo
rit de specialiști in această acțiu
ne. precum și pe lucrătorii oficiu
lui județean de cadastru și organi
zarea teritoriului agricol.

Generallzînd in fiecare localitate 
experiența valoroasă a comunei Ri- 
Piceni. sintem preocupați ca. într-un 
timp cit mai scurt, să putem rapor
ta conducerii partidului si statului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. că 
sistematizarea localităților se pre
zintă si în județul Botoșani cu reali
zări remarcabile.
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TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România,

de Comitetul județean Olt al P.C. R
cu ocazia încheierii secerișului griului

Mult iubite ți stimate tovarășe secretar general,
Comuniștii, toți locuitorii județului Olt, intr-o deplină și entuziastă an

gajare de un vibrant și inălțător patriotism, rezultat al aprecierilor căl
duroase adresate de dumneavoastră organizației noastre județene de partid 
la recenta plenară a C.C. al P.C.K., vă raportează încheierea secerișului griu
lui pentru consum și obținerea celei mai bune producții la hectar realizate 
pină acum in județul Olt.

Aceste importante succese ale muncii noastre le dedicăm împlinirii a 
21 de ani de Ia istoricul Congres al IX-lea, care, alegindu-vă in fruntea 
partidului pe dumneavoastră, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, 
a deschis in istoria Komâniei o epocă nouă — epoca Nicolae Ceaușescu — 
perioada celor mai cutezătoare împliniri, temelie sigură a făuririi celor mai 
luminoase aspirații ale întregului popor.

Vă raportăm că acționăm in continuare, cu toate tortele, la executarea 
la timp și in ritm susținut a tuturor celorlalte lucrări din campania de 
vară : eliberarea terenului, efectuarea arăturilor și insămînțarea culturilor 
duble, întreținerea culturilor, stringerea și depozitarea furajelor, recoltarea 
legumelor și fructelor, acordind o deosebită atenție realizării sarcinilor la 
export. Totodată, ne preocupăm de înfăptuirea programelor de sporire a 
potențialului productiv al pămintului, a celor privind dezvoltarea zooteh
niei, apiculturii, sericiculturii, autoaprovizionarea in profil teritorial.

Vă Încredințăm pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, pe mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
că vom munci cu dăruire patriotică și inalt spirit revoluționar pentru a ne 
situa in continuare intre fruntașii recoltelor bogate, dind viață hotăririlor 
Congresului al XIII-lea al partidului, infăptuind obiectivele noii revoluții 
agrare, chezășie a ridicării României pe culmile luminoase ale socialismului 
și comunismului.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialist» România

Doresc să vă mulțumesc sincer pentru călduroasele felicitări pe care 
mi le-ați adresat cu prilejul Zilei Portugaliei.

Folosesc această ocazie pentru a vă reinnol expresia sentimentelor mele 
de cea mai înaltă considerație.

MARIO SOARES
Președintele Republicii Portugheze

Vizita comisarului de stat pentru afacerile
externe al Republicii Zair

La București se desfășoară con
vorbiri intre ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. Ilie Văduva, și comisarul 
de stat pentru afacerile externe al 
Republicii Zair, Mandungu Bula 
Nyati, care, (ace o vizită oficială în 
țara noastră.

In spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul dialogului la cel mai 
înalt nivel, cei doi miniștri anali
zează stadiul și perspectivele rela
țiilor româno-zaireze. O atenție 
deosebită este acordată problemelor 
privind extinderea colaborării eco
nomice, intensificarea cooperării in 
domenii de interes comun, dezvol
tarea generală a raporturilor dintre 
România și Zair. S-au abordat, tot
odată, aspecte 
internaționale.

Oaspetele a 
întrevederi cu 
nistrul agriculturii, Vasile 
ministru! comerțului

cooperării economice Internaționale, 
Ioan Folea, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Ion Teoreanu, 
ministrul educației și învățămintu- 
lui. Cu acest prilej, au fost exami
nate posibilitățile de amplificare a 
conlucrării româno—zalreze in do- 
menile respective.

A fost prezent Musungayl Nku- 
embe Mampuya, ambasadorul Re
publicii Zair la București.

(Agerpres)

actuale ale situației vremea
avut, de asemenea, 

Gheorghe David, mi- 
Pungan, 

exterior și

noros. Vor cădea 
avea și caracter de 
descărcări electrice, 
de deal și de mun-

INTENSIFICAREA RECOLTĂRII GRIULUI I

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunica timpul probabil pentru 
intervalul 15 iulie, ora 21 — 18 iulie, 
ora 21. In țară : Vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar 
ploi locale, ce vor 
averse, însoțite de 
mai ales in zonele
te. Vint slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor ti cuprinse în
tre 8 șl 18 grade, mal ridicate pe Lito
ral, iar cele maxime între 20 șl 30 
grade, izolat mai ridicate în sud. 
București : Vreme schimbătoare, 
cerul temporar noros, favorabil ploii
scurtă durată. VInt slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor oscila 
între 15 și 17 grade. Iar cele maxime 
intre 29 și 31 de grade.

de 
In 
cu 
de

vîlceaj prjn întrajutorare, ritmul de lucru crește
în lunca Oltului lanurile de griu 

sint bine pirguite, semn firesc al 
începerii secerișului, mai intîi in 
unitățile din sud, apoi in tot ju
dețul. Bilanțul lucrărilor „la zi“ a- 
rată că pină in seara zilei de dumi
nică griul a fost recoltat de pe 
7 720 hectare. „Este puțin, dacă luăm 
în calcul numărul combinelor — 
precizează inginerul Pantelimon 
Zorilescu, directorul direcției agri
cole. Dar, abia de la 9 iulie, de cind 
n-a mai plouat, am realizat viteza 
planificată*'. Oamenii însă nu așteap
tă vremea cea mai bună, caută so
luții ca griul să ajungă cit mai re
pede in hambare. „Alaltăieri, ca și 
ieri, a plouat torențial pe întreg te
ritoriul comunei Băbeni — avea să 
ne spună organizatorul de partid, 
Stefan Enescu. La Ionești insă n-a 
căzut nici o picătură, așa că toate 
cele șase combine de aici le-am tri
mis în ajutorul vecinilor". Un aju
tor de mare preț. în două zile, com
binele sosite de la Băbeni, laolal
tă cu cele șapte de la Ionești au 
strîns griul de pe mai bine de 200 
hectare, ceea ce înseamnă aproape 
două treimi din suprafața cultiva
tă. De fapt, acum oricine știe să 
conducă tractorul sau combina este 
bine venit. în sprijinul mecaniza
torilor de aici a venit și Dumitru 
Ceaușu, tractorist de la întreprinde
rea de exploatare a pajiștilor Rim-

nicu Vilcea, care intr-o singură zi 
a adunat in buncărul combinei nu 
mai puțin de 30 tone griu.

Numeroase forțe mecanice și ma
nuale sint concentrate și la „haltă", 
un lan intins și frumos al C.A.P. 
Orlești, După ce ia in mină cîteva 
spice și le sfărimă în palmă, in- 
ginerul-șef al unității. Nicolae Șan- 
dru, dă semnalul de pornire. EI se 
urcă în cabina combinei, alături de 
mecanizatorul Petre Trușsă, cel care 
cu o zi in urmă recoltase aproape 
30 tone de griu. Și tot de pe o 
combină ce se avinta în marea de 
spice supraveghează munca și Ilie 
Jugănaru, vicepreședintele consiliu
lui popular comunal. „Numai de 
ne-ar lăsa Crisanca în pace" — îl 
auzim lingă noi pe Ion Preoteasa, 
contabilul-șef al cooperativei agri
cole. „Cine-i Crisanca?" — îi cerem 
lămuriri. „E dealul acela dinspre 
apus. Toți stăm cu ochii pe el și 
he bucurăm cihd pe'culmea iui nu 
apar nori. Așa știm că nu va 
ploua".

Și, intr-adevăr, cerul peste dea
lul Crisanca a fost senin, iar com
biner» au făcut treabă bună, termi- 
nind de recoltat Întreaga tarla și ob- 
ținînd o producție medie de peste 
4 500 kg la hectar, cu aproape 550 kg 
mai mult față de prevederile planu
lui. „încă două zile ca cea de azi 
și, gata, încheiem secerișul" — își

exprima, Ia sfîrșitul lucrului, bucu
ria mecanizatorul Gheorghe Tirziu.

...Cind am ajuns la ferma Zăvi- 
deni a C.A.P. Prundeni, tovarășul 
Traian Dumitru, activist al comite
tului județean de partid, tocmai 
trasase cu un băț contururile unui 
mătru pătrat, apoi a inceput să a- 
dune spicele căjjute in acest peri
metru. în totals^- zece.

— Știți ce înseamnă asta ? — i se 
adresează președintelui cooperativei. 
O pierdere de 200 kg la hectar. 
Combinele să nu mai intre peste 
plantele culcate de vint, ci oamenii 
cu secera. La fel. e nevoie de mai 
mulți oameni după fiecare combină.

Măsura luată aici s-a făcut auzi
tă la celălalt capăt al comunei, la 
ferma nr. 2 — Călina. Așa eă, pină 
să vină combinele, tehniciană Mioa
ra Ungureanu, șefa fermei, a și mo
bilizat peste 100 de cooperatori la 
strînsul manual al griului .răvășit 
de ploi și vînturi. între cei veniți 
cu secera zărim și cîțiva bătrini, 
prectim Niculina Andronie, Aurel 
Bălașa, fratele său, Constantin Bă- 
îașa și alții. „Chiar dacă sîntem 
pensionari — ne spune ultimul din
tre cei amintiți — nu putem sta 
deoparte cind este vorba de piinea 
noastră, de piinea țării".

Ion STANC1U
corespondentul „Scinteii"

SUCEAVA : Economii 
de materiale și energie 
în perioada’ care a trecut de' Ia 

inceputul anului și pină acum, In 
industria suceveană au fost econo
misite 415 tone metal, 22 683 tone 
combustibil convențional, peste 
9 400 MWh energie electrică, 1 900 
metri cubi material lemnos etc. Cu 
cele mai însemnate realizări se în
scriu lucrătorii de la întreprinde
rea de tricotaje „Zimbrul", între
prinderea forestieră de exploatare 
și tranșport, Combinatul. pentru 
prelucrarea lemnului și întreprin
derea de reparații auto din Su
ceava, Uzina de construcții și re
parații utilaje și piese de schimb 
Vatra Dornei, Filatura de bumbac 
Gura Humorului și de lă Trustul de 
antrepriză generală de construcții- 
montaj Suceava. (Sava Bejinariu).

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

vlceprim-ministru al guvernului, a 
primit luni pe tovarășul Valentin 
Ivanovlci Smislov, prim-vicepreșe- 
dinte al Comitetului de Stat al Pla
nificării al U.R.S.S., care a efectuat 
o vizită in țara noastră.

în cursul întrevederii au fost exa
minate noi căi și posibilități pentru 
extinderea, in spiritul înțelegerilor 
și hotăririlor stabilite cu prilejul 
întîlnirilor și convorbirilor dintre 

. tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Mihail 
Gorbaciov, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, a rela^fîlof 
de colaborare și cooperare economi
că în diverse domenii de activitate 
între cele două țări, pe perioada 
1986—1990 și în perspectivă pină in 
anul 2000.

La întrevedere a participat Ștefan 
Bîrlea, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

A fost prezent V. G. Pozdniakov, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București.

★
Luni după-amiază, președintele 

Marii Adunări Naționale, Nicolae 
Giosan, a avut o întrevedere cu 
Hans Stercken, președintele Comisiei 
pentru afaceri externe a Bundesta- 
gului Republicii Federale Germania, 
președintele Consiliului Uniunii In
terparlamentare.

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, s-a efectuat un 
schimb de vederi cu privire la rolul 
parlamentelor și al parlamentarilor 
în soluționarea justă și durabilă a 
problemelor majore cu care se con
fruntă lumea contemporană. A fost 
subliniată contribuția pe care au 
adus-o și o pot aduce în continuare 
parlamentele și parlamentarii din 
cele două țări, la intensificarea rela
țiilor bilaterale, la o mai bună cu
noaștere și apropiere intre România 
și R.F. Germania.

A luat parte Marin Ivașcu, vice
președinte al M.A.N., președintele 
Grupului român din. Uniunea Inter
parlamentară.

A fost prezent Hartmut Wolfgang 
Schulze-Boysen, ambasadorul' R.F. 
Germania la București.

în aceeași zi, oaspetele s-a Intîlnit 
cu membri ai conducerii Grupului 
român din Uniunea Interparlamen
tară.

*
Cu prilejul Zilei naționale a Fran

ței, ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Michel Rougagnou, a oferit, 
luni după-amiază, o recepție.

Au participat Vasile Pungan, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale. Aurel 
Duma, ministrul secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, repre
zentanți ai altor ministere și institu
ții centrale, oameni de cultură și

imti*Au luat parte șefi de misiuni di
plomatică acreditați in tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

ÎNSEMNELE TIMPULUI
(Urmare din pag. I)

In legătură cu încetarea din viață a tovarășului Le Duan

Prezentarea de condoleanțe și depunerea unei coroane 
de flori la Ambasada R. S. Vietnam din București
La Ambasada Republicii Socialiste 

Vietnam din București a avut loc, 
luni, prezentarea de condoleanțe in 
legătură cu încetarea din viață a 
tovarășului Le Duan, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Vietnam.

Din partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
fost prezentate condoleanțe si s-a 
depus o coroană de flori.

Din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, au sem
nat în cartea de condoleanțe tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ludovic Fazekaș. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu

tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Hie 
Văduva, ministrul afacerilor externe.

Cei prezenți âu păstrat un moment 
de 'reculegere în fața portretului 
îndoliat al lui Le Duan.

★
Au fost prezentate, de asemenea, 

condoleanțe din partea Marii Adu
nări Naționale, Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și Co
mitetului municipal București al 
P.C.R.

★
în aceeași zi, au prezentat condo

leanțe șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București, membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

SĂLAJ• La seceriș vitezele trebuie mult sporite!
Dimineață de duminică, promiță

toare după valul de ploi care făcu
seră imposibilă începerea recoltării 
griului in săptămîna trecută. Iată de 
ce principala grijă a specialiștilor 
din unitățile agricole ale județului 
Sălaj a fost aceea ca vineri și sim- 
bătă — zile mai înseninate — să fie 
depistate lanurile de griu ajunse Ia 
maturitate, astfel ca acolo unde e 
posibil să se intre la seceriș din pri
mele ore ale zilei de duminică. în
cepem documentarea la ora 6,30 la 
direcția agricolă județeană. La tele- 
stație se confirmă faptul că se va 
putea lucra in consiliile agroindus
triale Someș Odorhei, Sărmășag, 
Surduc și Nușfalău. După ce s-a 
stabilit programul zilei, împreună 
cu tovarășa Livia Podar, director al 
direcției agricole, ne îndreptăm spre 
consiliul agroindustrial Someș Odor
hei, unde se lucra incă de simbătă. 
Erau concentrate în cooperativele 
agricole din zonă 40 de combine, 
altele 10 urmind să sosească in a- 
ceeași zi din alte unități unde griul 
n-a ajuns la maturitate.

„E o producție frumoasă și trebuie 
s-o luăm repede. Acesta este moti
vul pentru care am apelat la aju
toare — precizează tovarășul Grigore 
Cîmpeanu, organizatorul de partid al 
consiliului agroindustrial Someș O- 
dorhei. Grosul combinelor au fost 
dirijate tn cooperativele agricole 
Năpradea, Someș Guruslău, Someș 
Odorhei, Jibou și Românași, unde

avem și cele mai mari suprafețe cu 
griu care trebuie recoltate imediat".

Pornim spre Năpradea. Aici se lu
crează in două mari tarlale, una de 
140 hectare, cealaltă de 100 hectare. 
Organizate în formații complexe, 
constituite din șase-șapte combine și 
utilajele aferente, forțele sint desfă
șurate pe un front larg. Activitatea 
este supravegheată direct de prima
rul comunei, președintele cooperati
vei agricole și de specialiști. Rar 
ne-a fost dat să vedem o asemenea 
mobilizare. Pentru asigurarea unui 
autocontrol riguros, solele au fost 
parcelate, fiecare combiner răspun- 
zind de soarta recoltei de pe supra
fața dată in primire. La ora la care 
am ajuns noi se recoltaseră in jur 
de 30 hectare. „Am ținut să fiu pre
zent la recoltarea acestei sole — ne 
spune primarul comunei, Aurel Cre- 
țu, in timp ce verifica aparatul 
„plantat" la capătul lanului care in
dica 18,5 umiditate. Nu mai avem 
ce aștepta. Avem spații de solari- 
zare, așa că mergem din plin. Și 
mai e un motiv. Producția depășește 
5 400 kg -la hectar. Chiar dacă pe 
deal nu se va ridica la cota aceas
ta, sper să realizăm 4 000 kg la 
hectar, poate chiar mai bine, pe în
treaga suprafață. Un optimism mo
tivat, in primul rind de modul in 
care curge griul auriu din buncăre. 
Boabe frumoase, sănătoase, recoltă 
care, intr-adevăr, trebuie strinsă cu 
grijă. Verificăm împreună terenul

din urma combinelor : nici o pier
dere. Este cea mai elocventă dova
dă că in anul acesta reparațiile s-au 
făcut bine.

La Someș Guruslău, inginerul-șef 
oprise o combină. „Nu pot merge 
decit cu viteza I și nici cu masa 
întreagă — ii răspunde combinerul 
care ne invită in cabină. Griul e 
foarte des, spicele mari și, vorba lui, 
„mai bine incet, dar fără pierderi". 
Și-i dăm dreptate. Și la C.A.P. So
meș Odorhei, combinele recoltau de 
zor supravegheate cu maximă răs
pundere. Aflăm că sint dintre cele 
venite in ajutor. Precizînd că și in 
alte unități se lucra in aceeași notă, 
mai reținem un aspect : in urma 
combinelor erau prezenți in cimp 
numeroși copii la adunarea spicelor. 
Tocmai pentru a nu se pierde nici 
un bob. Pină duminică seara erau 
recoltate 280 hectare din cele 3 116 
cultivate cu griu în unitățile agri
cole din raza consiliului la care 
ne-am referit.

Chiar dacă vremea a fost ceva mai 
închisă, luni s-a lucrat din plin in 
aproape tot județul, mecanizatorii 
fiind conștienți de faptul că, pe o 
vreme instabilă, soluția rămîne 
aceea de a se intra operativ in la
nuri atunci cind ai la dispoziție fie 
doar și citeva ore bune de lucru.

Eugen TEGLAS
corespondentul „Scinteii”

SIBIU. S-a Încheiat la Sibiu cea 
de-a Xl-a ediție a intîlnirii cercu
rilor de educație materialist-ștlin- 
țifică din școli. Caracterul teore
tic și practic al temelor dezbătute, 
conferințele prezentate, vizitarea 
unor cabinete de științe social-po- 
litice. proiecțiile de filme au asi
gurat manifestării un pronunțat 
caracter instructiv-educativ. ofe
rind. totodată, cimp de afirmare 
experienței pozitive in toate cercu
rile de educație din liceele și șco
lile generale ale județului (Ion 
Onuc Nemeș).

BUZĂU. Peste 10 000 spectatori 
au urmărit, în amfiteatrul natural 
de la Colți, spectacolul literar- 
muzical-coregrafic „Anotimp de 
rod", din cadrul ediției a 8-a a 
serbării folclorice „Floare de Colți". 
Manifestarea a fost organizată de 
Comitetul județean de cultură și 
educație socialistă și Consiliul de 
educație politică și cultură socia
listă din comuna Colți. (Stelian 
Chiper).

MARAMUREȘ. în comuna Seini 
s-a deschis ediția a Il-a a taberei 
de creație organizate de filiala din 
Baia Mare a Uniunii artiștilor 
plastici. Lucrările realizate in ta
bără de către artiștii maramure
șeni de-a lungul anilor sint donate 
centrului de comună pentru o ex
poziție permanentă de artă. (Gheor
ghe Susa).

CARNET CULTURAL

ARAD. La Hălmagiu, în prezența 
a peste 5 000 de oameni ai muncii 
și intr-un minunat cadru natural, 
s-a desfășurat „Nedeia de pe dea
lul Șortocului". Spectacolul artistic 
a cuprins momente de poezie, cin- 
tece și jocuri populare, la care 
și-au dat concursul formațiile ar
tistice de amatori din comuna Hăl
magiu, de la clubul tineretului și 
întreprinderea de vagoane din 
Arad, precum și poeți țărani din 
cadrul cenaclului arădean „La
mura". (Tristan Mihuța).

CLUJ. La Muzeul de artă din 
Cluj-Napoca s-a deschis expoziția 
elevilor și profesorilor de Ia Li
ceul de artă din localitate. Sint 
prezentate lucrări inspirate din is
toria poporului nostru, din viața 
nouă a patriei. De asemenea, sint 
prezentate creațiile premiate la di
ferite concursuri și expoziții. în a- 
ceastâ perioadă, in sălile muzeelor, 
galeriilor de artă, caselor de cultură 
și cluburi din Cluj-Napoca, Turda, 
Dej, Gherla, Huedin. Cîmpia Tur- 
zii și din alte localități au fost 
vernisate peste 20 de expoziții de 
artă plastică. (Marin Oprea).

BIHOR. La Muzeul Tării Coșu
rilor din Oradea a fost vernisată

expoziția „Covoare și textile ma
ramureșene". Manifestarea, organi
zată in colaborare cu Muzeul din 
Sighetu Marmației, reunește re
prezentative piese de etnografie 
realizate incepind cu secolul al 
XVlll-lea. în cadrul expoziției, vi
zitatorii pot admira, alături de va
lori ale culturii populare tradițio
nale din zonă, și creații contem
porane. (loan Laza).

VILCEA. Oamenilor muncii aflați 
la odihnă și tratament le-a fost 
oferit un bogat program de mani
festări cultural-educative și artis
tice. sub titlul „Florile Govorei", 
desfășurate la așezămintele cultu
rale din stațiunea Govora. Un loc 
aparte in ciclul de acțiuni l-au de
ținut expozițiile de artă plastică, 
artă fotografică și de carte, pre
cum și dialogurile specialiștilor cu 
publicul pe tema ,',Noutăți in tera
pia balneară". (Ion Slanclu).

MUREȘ. în organizarea Comite
tului județean de cultură și edu
cație socialistă și bibliotecii județe- 
ne Mureș, în comuna Breaza a 
fost organizat un util schimb de 
experiență cu tema „Contribuția 
bibliotecii la soluționarea sarcinilor 
economico-sociale și culturale ale 
oamenilor muncii din mediul ru
ral". Au participat bibliotecari, 
cadre didactice, secretari adjuncți 
cu propaganda din comune, acti
viști culturali. (Gheorghe Giurgiu).

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie. Cinci

nalul 8 — cincinalul dezvoltării . 
intensive a economiei românești

20,35 Teatru TV (color). Avram Iancu, - 
de Lucian Blaga. Premieră. Adap
tare pentru televiziune de Lucia 
Hossu Longfn. Cu : Adrian Pintea, 
Gheorghe Cozorici, Corado Ne- 
greanu, Olga Tudorache, Ion Ma
rinescu, Petre Gheorghiu, Emil 
Liptac, Cornel Vulpe, Matei

Gheorghiu, Dan Tufaru, Ion Lem- 
naru, Petre Moraru. Raluca Penu, 
Răzvan Ionescu, Florin Zamfi- 
rescu, Sorin Postelnicu, Vistrian 
Roman, Cornel Ciupercescu, Papii 
Panduru, Eusebiu Ștefănescu, Ion 
Angliei, Adrian Georgescu, Da
niel Tomescu, Angela Ioan, 
Aurora Leonte, Ana Ciontea, Con
stantin Drâgănescu, Emil Mure- 
șan, Mircea Cojan, Vasile Muram, 
Florin Tănase, Radu Sas. Regia 
artistică : Domnița Munteanu, 
Ultima parte

21.40 Imagini din R.P.D. Coreeană. Do- 
, cumentar (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
(Urmare din pag. I)

Avind in urmă mai 
bine de un secol de 
existentă și o evoluție 
constantă, deși puțin 
spectaculoasă, între
prinderea se conturea
ză ca un organism di
namic, care nu s-a 
mulțumit numai să re-
modeleze clădirile 
vechi și să le adapteze 
unei producții „la zi“, 
ci a șt adăugat noi zi
diri, de profil și di
mensiuni actuale. Deo
sebirile se mențin une
ori in limbaj, „forja", 
spre exemplu, mai nu- 
mindu-se și acum 
„ciocănăria"; cum fată 
in față se află hala 
„Poduri", efectul este 
de pitoresc local. O 
sumară peregrinare 
prin secții ne pune in 
relație nemijlocită cu 
realități de fiecare zi, 
relevante pentru nive
lul tehnic și calitatea 
muncii.

Un reper de sensibi-
litate și mindrie il
constituie turnătoria, 
înzestrată deopotrivă 
cu cubilouri tradițio
nale și cu cuptoare 
electrice de topit me
talul. Mîini de aur 
toarnă aici „dintr-o 
bucată", cu înaltă 
măiestrie profesională, 
repere de mari dimen
siuni și de complexita
te ridicată, mod de
turnare care trezește 
admirația oricui, și cu 
atit mai mult oameni

lor cu cunoștințe in 
domeniu, unor specia
liști interesați de ast
fel de lucrări. Dintre 
fruntașii secției, exce- 
lenți meseriași cu to
ții, se remarcă in chip 
aparte cei doi Căint- 
ceanu, verii Ion și Mi
hai, aflați șl pe panoul 
de onoare de la intra
rea in unitate, fruntași 
„pe întreg cincinalul 
trecut".

In întreprindere au 
crescut și cresc oameni 
ai muncii de bună ca
litate, cadrele mai 
vechi, recrutate . in 
principal dintre local
nici, mulți dintre ei cu 
gospodării țărănești 
încă, fiind urmate in 
chip firesc de tinerii 
care in momentul de 
față reprezintă 65 la 
sută din efectivul total 
al personalului. Este 
numit, ca un exemplu 
al dragostei de muncă, 
Victor Paier, frezor- 
rectificator, cel care a 
ales sd rămină la me
seria sa, atunci cind i 
s-.a propus un post de 
tehnician. Astfel de 
oameni care-și iubesc 
meseria sint mlndri 
de ea și fac totul ca 
s-o perpetueze cu cin
ste. sint numeroși și la 
Topleț, de la Vior 
Moise Ludwig, ion 
Bălteanu Sandru.
Gheorghe Hrelea
Bronț, seniorii între
prinderii. pină la ti
nerii Ion Bredurea-

nu, Mihai Grozăvescu. 
Ion Tunea și alții, și 
alții, neputindu-i numi 
pe toți acei ce me
rită pe deplin acest 
lucru.

Și aici, ca In ansam
blul întreprinderilor 
din țară, prezentul este 
supus acțiunii și jude
cății și din perspectiva 
viitorului. Sint cu
prinse in plan si aici 
valorificarea unor 
cursuri repezi de mun
te pentru potențarea 
sursei de energie elec
trică ; se află in curs 
de modernizare sec
toare importante ale 
întreprinderii, cele 
„calde" in primul rind, 
turnătoria și forja, șl 
se prevede extinderea 
și ridicarea nivelului 
tehnic al sculăriei in 
vederea unor necesi
tăți de autoutilare și 
automatizare prevăzu
te intr-o perspectivă 
apropiată.

Situată geografic la 
o margine de țară, mai 
puțin cunoscută ca 
alte întreprinderi din 
ramură, întreprinde
rea mecanică Topleț 
se încadrează ritmu
rilor industriale dina
mice dintr-o eferves
centă epopee a pre
zentului in perspectiva 
viitorului, epopee care 
a inceput să fie scrisă 
la adevăratele ei di
mensiuni o dată cu 
Congresul al IX-lea al 
partidului.

rodniciei cu care se cheltuiește 
timpul, cu care se valorifică resur
sele materiale, să se atingă perfor
manțe tot mai inalte. comparabile, 
chiar superioare, tehnic și calitativ, 
celor mondiale.

Spirit revoluționar înseamnă ca 
fiecare om al muncii să aibă mereu 
aproape de cuget, de inimă, proble
mele apărării și consolidării pro
prietății socialiste, a părții din avu
ția națională pe care societatea i-a 
incredințat-o spre gospodărire, păs- 
strind ca lumina ochilor zestrea 
tehnico-materială aflată in dotare 
(mai ales că ea este deosebit de va
loroasă prin ridicatul său grad de 
modernitate), punind in valoare re
sursele materiale cu randamentul cel 
mai inalt. avind in vedere că in 
acestea sint incorporate o uriașa 
muncă socială, mari eforturi finan
ciare ale societății.

Spirit revoluționar inseamnă. tot
odată. abnegație si dăruire in lupta 
cu greutățile, asumarea unei poziții 
activi: în eoMrentarea cu«wșfM* y 
stăruință in hotărirea de a Ie birui. 
Spiritul revoluționar implică, deopo
trivă. nu numai inaltă responsabili
tate pentru îndeplinirea sarcinilor 
proprii, ci și pentru munca colecti
vului, presupune, adică, a milita 
pentru crearea unui climat caracte
rizat prin ordine și disciplină, spirit 
gospodăresc, preocupare susținută 
pentru creșterea calității și produc
tivității muncii. De aici cerința ca 
nimeni să nu treacă indiferent pe 
lingă lipsuri și neajunsuri, de a 
spune cu curaj lucrurilor, pe nume, 
dar și a pune umărul la înlăturarea 
deficiențelor, de a acționa stăruitor 
pentru soluționarea optimă a orică
ror probleme.

Revoluția tehnico-știintifică con
temporană a făcut ca astăzi una din
tre trăsăturile definitorii ale spiritu
lui revoluționar să fie larga deschi
dere spre nou și innoire. cutezanța in 
gindire. „A fi revoluționar — sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
la plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale — înseamnă a lua poziție 
hotărită împotriva a tot ce este 
vechi, perimat și nu mai corespunde 
noilor realități, noii clape de dez
voltare — și să acționezi cu toată 
fermitatea pentru promovarea nou
lui, pentru a face drum celor mai 
înaintate cuceriri ale științei, tehni
cii. ale cunoașterii umane 1 Număi 
pe această bază, a celor mai noi și 
inalte cuceriri din toate domeniile 
putem făuri socialismul și comunis
mul !“

O asemenea vibrantă apreciere-ln-

demn iși are temeiul in faptul că 
afirmarea, promovarea noului este 
astăzi, mai mult ca oricind. una din
tre condițiile fundamentale ale mer
sului neabătut inainte al societății, 
înnoirea, modernizarea, perfecțio
narea fiind procese pe care anii ce-i 
străbatem le implică in ritmuri 
altădată de neimaginat ; se are. tot
odată, în vedere faptul că bătălia 
pentru nou. pentru crearea climatu
lui propice in care acesta să se poa
tă ivi și afirma, presupune combate
rea hotărită a vechiului, a inerției 
și suficientei, a mentalităților prizo
niere ale obișnuinței. Deschiderea 
spre nou trebuie să fie astăzi o stare 
permanentă a ginduiui și a acțiunii, 
aptă să impulsioneze din interior 
căutările creatoare, pasiunea si ini
țiativa oamenilor muncii și. prin 
aceasta, să creeze premise noi. mai 
favorabile inaintării tării pe calea 
progresului economic și social.

Incorporind ca pe un dat funda
mental receptivitatea tată de nou, 
spiritul revoluționar o asociază 
strins cu competenta profesională, 
cu inalta pregătire de specialitate.

«tk lui» cunoaște)|| |pl|
absenta căropa oricită bunăvoință ari 
există, noul nu'poate fi sesizat la- 
timp și in infinitele sale înfățișări.! 
nu poate fi înțeles in .adevărata lui 
valoare, nu poate fi ajutat să pă
șească ferm in viață. Tocmai de 
aceea, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că înfăptuirea programelor 
de dezvoltare a tării depinde de oa
meni. că minunatele prevederi ale 
acestor programe se pot realiza 
„numai și numai cu oameni de inal
tă calificare și pregătire profesio
nală și tehnică, cu inalt nivel de 
cultură, cu o inaltă conștiință revo
luționară", cerind totodată să se ac
ționeze cu hotărire in direcția ridi
cării nivelului de pregătire al oame
nilor muncii, pentru ca ei să poată 
stăpini in cele mai bune condiții 
știința și tehnica și, astfel, să acțio
neze in deplină concordanță cu co
mandamentele fundamentale ale ac
tualei etape de construire a noii 
ormduiri.

Climatul întemeiat pe spiritul re
voluționar, pe inalta exigentă comu
nistă reprezintă cadrul cel mai pro
pice înfăptuirii exemplare a politicii 
partidului, punerii in valoare a ma
rilor resurse și energii creatoare ale 
fiecărui om al muncii, afirmării și 
promovării noului. Iată doar citeva 
argumente dintre foarte numeroase
le. care pledează pentru ca toate or
ganele și organizațiile de partid să-și 
intensifice activitatea politico-edu- 
cativă menită să ducă la întronarea 
in întreaga muncă și viață a spiri
tului revoluționar, luminind gindul 
și fapta de zi cu zi a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii.
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BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul General al Miliției

INFORMAȚII SPORTIVE
CANOTAJ. Pe Iacul Rotsee de la 

Lucerna, in ziua a doua a regatei 
internaționale de canotaj academic, 
în cadrul marii finale, sportiva ro
mâncă Marioara Popescu și-a re
confirmat valoarea, ciștigind detașat 
proba de schif simplu cu timpul de 
7'36"26/100, urmată de Jutta Hampe 
(R.D.G.) - 7’38"95'100 și Irina
Gheorghieva (Bulgaria) — 7’50*’43/ 
100. La schif dublu, echipajul Româ
niei (Rodica Arba, . Olga Homeghi) 
s-a impus, de asemenea, terminînd 
învingător în 7’18”54/100. Pe locul 
doi s-a clasat Polonia — 7’32”49/100, 
iar pe locul trei R.D. Germană, cu 
7’33”07/100. A treia victorie pentru 
culorile sportive românești in con
cursul feminin a fost adjudecată de 
echipajul României in proba de schif 
4 plus 1, cu timpul de 6’50"35/100, ur
mat de formațiile R.D. Germane — 
6’53”69/100 și Bulgariei — 6’58”42/100. 
La schif 8 plus 1 a cîștigat R.D. Ger
mană, secundată de Australia.

ATLETISM. Cu prilejul unul con
curs desfășurat pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, atleta Doina Me- 
linte a stabilit un nou record repu
blican in proba de 1 500 m, cu timpul 
de 3’56”7/10 — rezultat ce constituie 
cea mai bună performanță mondială 
a sezonului.

GIMNASTICA. Competiția de gim
nastică din cadrul Jocurilor sportive 
internaționale de Ia Moscova a in

ceput cu întrecerile concursului mas
culin pe echipe, victoria revenind 
selecționatei U.R.S.S. — 290,15 punc
te, urmată de formațiile R.D. Ger
mane — 284,95 puncte, R.P. Chineze 
— 283.65 puncte. României — 281,85 
puncte, S.U.A. — 281,70 puncte și Ja
poniei — 281,30 puncte.

BASCHET • Reuniunea Comitetu
lui director al Federației internațio
nale de baschet amator (F.I.B.A.), 
desfășurată la Barcelona, cu prilejul 
campionatelor mondiale, a stabilit o 
serie de măsuri, intre care și o im
portantă modificare regulamentară 
privind sancționarea faultului inten
ționat. Astfel, în cadrul unei greșeli 
personale intenționate, echipa care 
va beneficia de decizia arbitrului va 
executa două lovituri libere, după 
care va primi balonul din nou, pen
tru repunere din lateral. • în gru
pele semifinale ale campionatului 
mondial masculin de baschet, ce se 
desfășoară in orașele spaniole Bar
celona și Oviedo, selecționata Argen
tinei a furnizat o surpriză, invingind 
cu scorul de 74—70 (37—34) echipa 
S.U.A., cotată printre favoritele com
petiției.

Alte rezultate : Brazilia — Cuba 
99—83 (53—37) ; U.R.S.S. — Grecia 
105—93 (59—46) ; Iugoslavia — R.P. 
Chineză 106—82 (60—45) ; Spania — 
Israel 94—65 (48—34) ; Italia — Ca
nada 89—86 (43—43).

Direcția
în aceste zile, valorile ridicate de 

trafic, atit datorită transporturilor 
necesare economiei naționale, cit și 
numeroaselor deplasări automobilis
tice spre Litoral, stațiunile balneo
climaterice și zonele de agrement 
reclamă mai mult ca oricind o con
duită preventivă în circulație. Con
fruntați cu rigorile verii capricioase 
din unele zone ale țării, cu zile to
ride alternind cu altele ploioase, in 
care aversele de ploaie au constituit 
trăsătura caracteristică, tot mai 
mulți conducători auto au circulat 
cu atenție, în deplină siguranță. în- 
trucit pe drumurile umede aderen
ța pneurilor este condiționată șl de 
gradul de uzură al anvelopelor, a- 
cestea trebuie verificate periodic, iar 
dacă se constată uzuri pronunțate 
sau degradări se impune grabnică 
lor înlocuire. Se cere, de aseme
nea, o mare atenție Ia efectuarea 
depășirilor, mai ales în condiții de 
ploaie, cind există pericolul dera
pării. Circulînd pe ploaie cu viteză 
excesivă, un automobilist din Be- 
clean a pierdut controlul asupra ma
șinii, care a derapat și a intrat in 
zidul unui imobil. Imprudentul au
tomobilist poseda permis de condu
cere de numai trei luni și conducea 
o mașină împrumutată. Adaptarea 
permanentă a vitezei la condițiile 
de drum și de trafic, la configurația 
arterelor rutiere și la gradul de vi
zibilitate decide, în fapt, șansele de 
a evita un nedorit eveniment rutier. 
Deoarece riscul și gravitatea unor 
coliziuni sint mai mari in timpul 
depășirilor, acestea trebuie efectua
te numai după o temeinică asigura
re. Conducătorul autovehiculului 
21-BN-948 s-a hazardat intr-o de
pășire periculoasă, in timp ce din 
sens opus se apropia un alt auto
turism. Sesizind pericolul, conducă
torul autoturismului care circula re
gulamentar a oprit pe dreapta, evi- 
tind un grav accident. O deosebită 
precauție se impune in locurile cu 
trafic intens de vehicule și pietoni,

circulație
in localități, în apropierea stațiilor 
mijloacelor de transport in comun, 
a sediilor întreprinderilor și insti
tuțiilor, a locurilor de joacă pentru 
copii.

Bicicleta, vehicul foarte utilizat în 
acest sezon, reclamă din partea 
celor care o folosesc multă pru
dență. Pe timp de noapte și in con
diții meteorutiere nefavorabile, bi- 
cicliștii trebuie să evite deplasările 
pe arterele intens circulate de auto
vehicule. La întilnirea bicicliștilor 
este necesar ca automobiliștii să re
ducă viteza și să anticipeze posibi
litatea unei manevre neașteptate ale 
acestora. în acest sens, o atitudine 
preventivă a dovedit Mihai Florea 
care, cu autoturismul l-TR-960, a 
redus viteza intr-o intersecție, evi- 
tind lovirea unui biciclist care pă
trunsese inopinat de pe o arteră se
cundară. Și la Pucioasa, conducă
torul autoturismului l-DB-275 a 
reușit, datorită prudenței, să evite 
lovirea unui biciclist care a efec
tuat un viraj brusc spre stingă.

Automobiliștilor de virstă înainta
tă, precum și celor suferinzi de a- 
fecțiuni contraindicate pentru con
ducerea autovehiculelor li se atrage 
atenția asupra riscurilor la care se 
expun atit pe ej. cit și pe ceilalți 
participant la trafic. Deși suferind 
de o gravă afecțiune cardiacă, un 
șofer în virstă de 70 de ani a por
nit la drum cu autoturismul 
l-VN-1299. tn localitatea Mărășești 
a suferit un atac de cord, iar auto
turismul, scăpat de sub control, a 
părăsit calea de rulare și s-a tam
ponat violent cu un vehicul care 
staționa pe acostament. In urma 
impactului, soția celui de la volan 
și-a pierdut viața, iar el a fost 
grav rănit. Cazul readuce in ac
tualitate importanța stării de să
nătate a conducătorilor auto, nece
sitatea respectării termenelor de e- 
fectuare a vizitelor medicale obli
gatorii pentru toți posesorii de 
permis de conducere.
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CONVORBIRI ROMÂNO-EGIPTENE

4. Rezolvarea prin tratative a problemelor 
litigioase - cerință stringentă a destinderii 

și înțelegerii internaționale

CAIRO (Agerpres). — La Cairo 
s-au încheiat convorbirile oficiale 
dintre Ilie Văduva, ministrul român 
al afacerilor externe, și Esmat Abdel 
Meguid, viceprim-ministru și mi
nistru al afacerilor externe al Egip
tului.

tn timpul vizitei oficiale efectuate 
în Egipt, ministrul român a avut in- 
tîlniri cu Rifaat El Mahgoub, pre
ședintele Consiliului Poporului (par
lamentul egiptean), Youssef Wali, 
secretar general al Partidului Națio
nal Democrat, viceprim-ministru al 
guvernului și ministru al agriculturii, 
Kamal Ganzouri, viceprim-ministru 
și ministru al planificării, președin
tele părții egiptene în Comisia mixtă

de cooperare economică cu România, 
Sultan Abu Aii, ministrul economiei 
și comerțului exterior, și Boutros 
Ghali, ministru de stat pentru afa
cerile externe.

în cursul convorbirilor au fost 
examinate căi de dezvoltare în con
tinuare a raporturilor prietenești de 
colaborare dintre cele două state, în 
toate domeniile de interes comun, 
îndeosebi pe plan economic, în spiri
tul înțelegerilor convenite la cel 
mai înalt nivel, între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și Mo
hamed Hosni Mubarak, președintele 
Republicii Arabe Egipt.

PLENARA EXTRAORDINARA A C.C. AL P.C. DIN VIETNAM
Tovarășul Truong Chinh a fost ales secretar general 

al Comitetului Central al partidului

„Țara noastră se pronunță pentru încetarea oricăror 
acțiuni militare, a folosirii forței sau amenințării cu forța, 
pentru soluționarea problemelor dintre state numai și nu
mai pe calea negocierilor, a tratativelor".

NICOLAE CEAUȘESCU

Anul Internațional al Păcii - an de care toate po
poarele și-au legat mari speranțe pentru făurirea unui 
viitor pașnic și prosper - prilejuiește otit relevarea 
primejdiilor grave la adresa întregii umanități, gene
rate de iraționala cuisă a inarmărilor, in primul rind 
a celor nucleare, ca și de existența și perpetuarea a 
numeroase focare de conflict și incordare, cit, mai ales, 
necesitatea intensificării eforturilor ce se impun pen
tru salvgardarea păcii, asigurarea condițiilor necesare 
edificării unei lumi fără arme și războaie, o lume a 
demnității, încrederii și colaborării.

Analizind in spirit realist, cu înaltă responsabilitate 
tendințele din viața mondială, in întreaga perioadă is
torică deschisă de Congresul al IX-lea al P.C.R., de 
cind în fruntea partidului și a statului se află tova-

rășul Nicolae Ceaușescu, România socialistă a acțio
nat cu deosebită consecvență și principialitate pen
tru găsirea celor mai adecvate căi menite să ducă 
la inlâturarea cauzelor care pun în pericol pacea, să 
stimuleze promovarea unei politici noi, în deplin con
sens cu interesele vitale ale tuturor popoarelor, ale 
păcii și securității. lnscriindu-se intr-un asemenea ca
dru generos, una din orientările fundamentale ale po
liticii noastre externe - care și-a găsit și își găsește 
multiple confirmări în realitățile contemporane - o re
prezintă poziția fermă de eliminare a politicii de for
ță din viața internațională - indiferent de modul de 
manifestare a acesteia - soluționarea pe cale pașnică, 
prin tratative a tuturor problemelor litigioase dintre 
state.

Se extind relațiile de 
dintre organizațiile de 

și R.P.D.
PHENIAN 14 (Agerpres). — Con

ducerea delegației tineretului român, 
care a participat la manifestările 
ocazionate de întîlnirea prietenească 
dintre reprezentanți ai tineretului 
din Republica Socialistă România și 
ai tineretului din R.P.D, Coreeană, 
s-a întîlnit, luni, 14 iulie, la Palatul 
congreselor „Mandsude", cu tovară
șul Hoang Gian Yap, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea.

în cadrul întrevederii, s-au relevat 
bunele raporturi existente între or
ganizațiile de tineret din cele două 
țări, evidențiindu-se că întîlnirea 
prietenească dintre reprezentanți ai 
tineretului român și ai tineretului 
coreean constituie o expresie eloc
ventă a evoluției mereu ascendente 
a relațiilor de prietenie, colaborare 
și solidaritate pe linie de tineret, ce 
au la bază legăturile tradiționale din
tre Partidul Comunist Român și

colaborare prietenească 
tineret din România 
Coreeană

Partidul Muncii din Coreea, dintre 
popoarele și țările noastre, in spiri
tul înțelegerilor convenite cu prilejul 
dialogurilor la cel mai înalt nivel, 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene. S-a 
.apreciat faptul că această primă în- 
tîlnire prietenească dintre reprezen
tanți ai tineretului român și ai tine
retului coreean se înscrie ca o con
tribuție activă la extinderea și 
aprofundarea relațiilor de strînsă 
conlucrare dintre organizațiile de ti- \ 
neret, deschizind, totodată, noi 
perspective de dezvoltare și întărire 
continuă a raporturilor de prietenie 
și solidaritate dintre tinerii din 
România și R.P.D. Coreeană.

HANOI 14 (Agerpres). — La Ha
noi a avut loc, luni, plenara ex
traordinară a C.C. al P.C. din Viet
nam, consacrată alegerii secretarului 
general al C.C. al P.C.V. Plenara l-a 
ales în unanimitate pe tovarășul 
Truong Chinh, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Vietnam, 
președintele Consiliului de Stat al

★
Tovarășul Truong Chinh s-a născut 

tn 1907, intr-un sat din provincia 
Nam Ninh. încă din tinerețe s-a de
dicat activității revoluționare, tn 
1930 intră în rindurile partidului co
munist, iar in 1940 este ales membru 
al C.C. al partidului. Preia, in ace
lași timp, funcția de președinte al 
Comisiei de propagandă si educație a 
C.C. și de redactor-șef al organului 
central al partidului, ziarul „Co 
Giai Phong“ („Drapelul eliberării"). 
Din 1941 pină in 1956 este secretar

R.S. Vietnam, în funcția de secretar 
general al C.C. al partidului.

în cadrul plenarei a luat cuvîntul 
Truong Chinh, care a mulțumit pen
tru încrederea acordată și a chemat 
comuniștii, pe toți oamenii muncii 
din Vietnam să întimpine cu noi 
succese cel de-al VI-lea Congres al 
P.C.V.

*
general al C.C. al partidului. In 195S 
devine vicepreședinte al guvernului 
și președinte al Comisiei de stat pen
tru știință. Da Congresele al III-lea, 
al IV-lea și al V-lea ale Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam (Parti
dul Comunist din Vietnam) este 
reales in C.C. și in Biroul Politic, 
iar în 1960 este desemnat președinte 
al Comitetului permanent al Adu
nării Naționale. Din 1981 deține 
funcția de președinte al Consiliului 
de Stat al Ii. S. Vietnam.

În vederea creării unui sistem atotcuprinzător 
de securitate internațională

LONDRA 14 (Agerpres). — Primul 
ministru al Marii Britanii, Mar
garet Thatcher, l-a primit pe minis
trul de externe al U.R.S.S., Eduard 
Șevardnadze, aflat într-o vizită ofi
cială în această țară. în cursul între
vederii a avut loc un schimb de 
păreri asupra situației internaționale 
și a relațiilor bilaterale. S-a re
levat, cu acest prilej, importanța 
înfăptuirii unui sistem atotcuprinză
tor de securitate internațională care

ar corespunde intereselor fiecărei țări 
în parte și omenirii in general. S-a 
subliniat în context importanța, pen
tru asigurarea unui climat de secu
ritate și cooperare, a propunerilor 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia avansate Ia recenta con
sfătuire de la Budapesta, propuneri 
care creează o bază reală pentru 
diminuarea confruntării militare pe 
continentul european.

ORIENTUL MIJLOCIU

Cursa înarmărilor periclitează 
interesele întregii omeniri 

Declarație a președintelui Franței

• Raid al aviației israeliene asupra unei zone muntoase 
la sud-est de Beirut • Precizări ți propuneri în problema 

palestiniană • Convorbiri iordaniano—egiptene.

O lume grav amenința
tă în cuvîntările rostite la Adu
narea* solemnă organizată cu prile
jul aniversării a 65 de ani de la fău
rirea P.C.R., cit și la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu evidenția că si
tuația internațională continuă să se 
mențină gravă, cu tendințe de în
răutățire. în primul rind, pe plan 
global, este vorba de accentuarea 
escaladării cursei Înarmărilor. cu 
precădere a înarmărilor nucleare, cu 
întregul cortegiu de consecințe fu
neste. pe care le are această cursă. 
Totodată, se agravează problemele 
de ordin economic și social, legate 
de fenomenul subdezvoltării, de da
toriile externe ce împovărează zeci 
și zeci de popoare.

în același timp, pe plan regional, 
.In ultimul timp a avut loc intensi
ficarea unor conflicte militare. se 
recurge tot mal frecvent la folosirea 
forței, sau se fac tot mal dese ame
nințări cu utilizarea ei pentru ..solu
ționarea" unor probleme litigioase. 
Situația din Orientul Mijlociu — 
una din regiunile nevralgice ale glo
bului — continuă să se mențină ex
plozivă, gata oricind să degenereze 
intr-un conflict cu efecte irfiprevizi- 
bile asupra întregii lumi. Intr-o zonă 
apropiată, zona Golfului, războiul 
dintre Iran și Irak s-a întețit din 
nou. în Africa australă s-au înmul
țit acțiunile agresive ale guvernului 
rasist de la Pretoria, punînd în peri
col politica tinerelor state din re
giune. America Centrală și zoria Ca
raibilor au devenit tot mai mult sce
na unor intervenții din afară în tre
burile interne ale unor state inde
pendente și suverane, ca. de pildă, 
finanțarea oficială a grupărilor con
trarevoluționare din Nicaragua de 
către Administrația S.U.A. — imix
tiuni ce contravin intereselor legiti
me ale acestor țări, eforturilor de 
pace întreprinse pe plan internatio
nal.

Fără Îndoială, proliferarea focare
lor de conflict, intensificarea ciocni
rilor armate sînt cu atit mai peri
culoase în condițiile actuale ale 
cursei înarmărilor, ale existenței u- 
riașelor arsenale nucleare, ele com- 
portînd riscuri din cele mai grave 
atît pentru soarta și viitorul po
poarelor direct implicate, cît și pen
tru ansamblul comunității interna
ționale.

Cerința obiectivă : să pre* 
valeze spiritul negocierilor, 
într-o lume atît de complexă — 
cum este lumea contemporană — 
caracterizată printr-o atit de mare 
diversitate de condiții și opțiuni po
litice, economice, sociale, militare, o 
lume cu atitea interese contradic
torii — este inevitabilă apariția unor 
dezacorduri sau neînțelegeri.

In concepția partidului și Statului 
nostru, existenta unor asemenea ne
înțelegeri și divergente nu trebuie

Insă să fie privite ca o fatalitate — 
și mai cu seamă — nu trebuie ali
mentate spre a da naștere la con
flicte și confruntări militare.. Cu 
neabătută consecvență și principiali
tate, tovarășul, Nicolae Ceaușescu a 
pus în lumină adevărul că recurge
rea la forță armată — pe lingă fap
tul că aduce grave prejudicii po
poarelor. ansamblului vieții interna
ționale — nu poate asigura o solu
ționare viabilă, justă a litigiilor din
tre state, ci, dimpotrivă, agravează 
vechile probleme și creează altele 
noi, complicînd și mai mult lucrurile.

Apelarea la arme pentru a „solu
ționa" diferende de price natură este 
cu atît mai anacronică, cu cît a fost 
elaborat un ansamblu de norme, în 
principiu unanim acceptate, referi
toare la căile de reglementare a ne
înțelegerilor. la normele care trebuie 
să: ohezășuiască neiațiU« dintre.state 
in toate împrejurările.

Așa cum a afirmat în repetate rin- 
duri România socialistă, singura 
modalitate reală de soluționare a tu
turor problemelor litigioase, cores
punzătoare principiilor coexistenței 
pașnice, ale legalității internaționale, 
în deplin consens cu interesele tutu
ror statelor, unica alternativă rațio
nală o reprezintă calea negocierilor, 
a tratativelor.

Importanta deosebită a conceptu
lui românesc privind primatul tra
tativelor' decurge. în primul rind. din 
relevarea caracterului larg cuprin
zător al acestora, incluzind orice 
problemă, de la înfăptuirea dezar
mării și lichidarea subdezvoltării — 
ca dosare globale — pînă la regle
mentarea unor dispute cu caracter 
bilateral sau regional.

în aceeași viziune a României, la K 
fel de importantă este înțelegerea 
faptului că apelarea la instrumente
le politice pașnice, la dialog și ne
gocieri este expresia înaltei respon
sabilități a fiecărui stat, a fiecărui 
guvern față de propriul popor, ca și 
de celelalte popoare ale lumii. De 
aici, fireasca cerință de a nu se ad
mite cronicizarea, ascuțirea neînțele
gerilor ; esențial este ca o dată apă
rute neînțelegerile să fie imediat 
sau cît mai grabnic transferate la 
masa tratativelor.

Potrivit aceluiași concept româ
nesc, negocierile, o dată începute, 
trebuie să se desfășoare tntr-o at
mosferă de stimă și respect. îq spi
rit constructiv, să se manifeste per
severentă. receptivitate și compre
hensiune fată de punctele de vedere 
ale partenerului, să se dea dovadă 
de bunăvoință. în vederea convenirii 
de înțelegeri corespunzătoare, reci
proc și liber . acceptabile. Desigur, 
folosirea negocierilor ca un paravan, 
în vederea obținerii de avantaje 
unilaterale, sau în alte scopuri, con
travine spiritului tratativelor since
re, dorinței reale de depășire a pro
blemelor divergente.

Deosebit de convingătoare este șl 
teza președintelui tării noastre po
trivit căreia dacă problemele în dis

pută nu-și pot găsi soluții într-un 
anumit termen, tratativele nu tre
buie întrerupte, Indiferent cită vre
me ar dura, această cale fiind Infi
nit preferabilă vărsărilor de singe și 
distrugerilor provocate de confrun
tările armate. în același timp, alături 
de părțile direct implicate sînt che
mate șă-și aducă contribuția și alte 
state, pentru stimularea apropierii 
pozițiilor, a avansării de propuneri 
menite să netezească drumul spre a- 
corduri cît mai cuprinzătoare, du
rabile. ,

Larg ecou internațional, 
în acest spirit. în deplină concor
danță cu liniile programatice ale 
celui de-al IX-lea Congres al 
partidului, România, președintele 
Nicolae Ceaușescu au avansat și a- 
vansează numeroase Inițiative de 

'l'tXCeftțiâtială însemnătate pentru 
eliminarea prin mijloace politice, pe 
cale pașnică a tuturor focarelor de 
conflict și tensiune, pentru făurirea 

1 unor instrumente juridice capabile 
să ducă la eradicarea forței din viata 
internațională și statuarea fermă a 
negocierilor în practica relațiilor 
dintre state.

Stau mărturie în această privință 
documentele de politică externă ale 
partidului și statului nostru, precum 
și activitatea neobosită a secretaru
lui general al partidului. De mai bine 
de două decenii nu a existat docu
ment semnat de președintele Româ
niei în cadrul amplului său dialog 
cu șefi de state și guverne din zeci 
și zeci de state — mari, mijlocii și 
mici de pe toate continentele — în 
care să nu fie subliniată cerința re
nunțării la forță, a rezolvării prin 
tratative a tuturor diferendelor.

După cum. pornind de la rolul 
O.N.U. in lumea contemporană, țara 
noastră a initiat numeroase rezolu
ții. declarații și apeluri care invită 
toate statele membre la abținere 
de Ia folosirea forței, la solutionarea 
disputelor exclusiv pe cale pașâică. 
Ori de cîte ori în lume au izbucnit 
dispute, ciocniri militare. România 
a invitat părțile implicate să trea
că la tratative, să renunțe la forță, 
la amenințări care nu pot decît să 
exacerbeze neînțelegerile. Toată a- 
ceastă bogată și susținută activitate 
constituie una din principalele sur
se ale puternicei audiente internațio
nale de care se bucură România, 
președintele Nicolae Ceaușescu pe 
toate meridianele.

Reafirmînd în Anul Internațional 
al Păcii imperativul soluționării 
pașnice prin negocieri a tuturor 
problemelor controversate dintre 
state, România pornește de la faptul 
că în actualele împrejurări mondia
le aceasta reprezintă singura cale 
rațională pentru edificarea unei 
securități reale, a unei lumi noi, in 
care să triumfe înaltele Idealuri ale 
conviețuirii pașnice și prospere, o 
lume fără arme si războaie.

Ioan T1MOFTE

BEIRUT 14 (Agerpres). — în timp 
ce in sectorul de vest al Beirutului 
se constată o ameliorare a situației, 
în sudul teritoriului libanez se men
ține încordarea, ca' urmare a unor 
noi acte de agresiune ale forțelor 
israelișne de ocupație.

într-o declarație făcută presei, pri
mul ministru al guvernului de uniu
ne națională, Rashid Karame, a ară
tat că situația dțn partea apuseană a 
capitalei libaneze evoluează spre sta
bilitate. De peste 10 zile, in acest 
sector al orașului se menține înceta
rea focului, măsură instituită după 
ciocnirile înregistrate intre luptători 
ai milițiilor din zonă și combatanți 
din taberele de refugiați palestinieni.

Pe de altă parte, agențiile interna
ționale de presă informează că, luni, 
avioane militare israeliene au între
prins un raid asupra a- trei localități 
din regiunea de munte libaneză Aley 
(15 km sud-est de Beirut). Bombar
darea acestora a cauzat, potrivit unui 
bilanț provizoriu, uciderea a trei 
persoane și rănirea altor cinci.

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a recoman
dat Consiliului de Securitate prelun
girea cu încă șase luni, respectiv 
pînă la 19 ianuarie 1987, a mandatu
lui Forței interimare a Națiunilor 
Unite din Liban (UNIFIL). în
tr-un raport pe această temă, secre
tarul general al O.N.U. își motivea
ză recomandarea prin cererea ex
presă adresată de guvernul libanez și 
prin menținerea pericolului de es
caladare a actelor de violență în 
Liban.

AMMAN 14 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă, regele 
Hussein al Iordaniei a reafirmat că 
țara sa recunoaște Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei drept unic 
reprezentant legitim al poporului pa
lestinian, insistind asupra necesității 
participării poporului palestinian la

orice negocieri consacrate găsirii 
unei soluții situației din Orientul 
Mijlociu — informează agenția Chi
na Nouă. Suveranul hașemit a apre
ciat că Rezoluția 242 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U. și celelalte rezo
luții privind problema palestiniană 
rămîn baze pentru găsirea unor so
luții problemelonkdin zonă. Iordania 
— a adăugat - robitorul — sprijină 
propunerea privmd convocarea unei 
reuniuni a celor cinci țări membre 
permanente ale Consiliului de Secu
ritate pentru discutarea problemelor 
regiunii, dar insistă asupra ținerii 
unei conferințe internaționale sub 
auspiciile O.N.U.. la care să participe 
toate părțile interesate, inclusiv' Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei.

BONN 14 (Agerpres). într-un 
interviu acordat revistei vest-germa- 
ne „Der Spiegel" citat de figenția 
D.P.A., Yasser Arafat, președintele 

, Comitatului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a cerut 
Israelului să pună sub administrația 
O.N.U. teritoriile ocupate de pe malul 
de vest al Iordanului și sectorul 
Gaza. El a apreciat că, printr-o ast
fel de decizie, Israelul ar contribui 
la soluționarea pașnică a problemei 
Orientului Mijlociu. Administrarea 
de către O.N.U. a acestor teritorii ar 
oferi poporului palestinian un loc 
unde să poată trăi în libertate, a afir
mat Yasser Arafat.

AMMAN 14 (Agerpres). — Regele 
Iordaniei, Hussein, l-a primit pe ma
reșalul Abdel Halim Abou Ghazala, 
viceprim-ministru și ministru al apă
rării al Egiptului, care i-a remis un 
mesaj din partea președintelui Hosni 
Mubarak. Oaspetele egiptean a avut 
întrevederi cu primul ministru. Zeid 
Al Rifai, cu alte oficialități iorda- 
niene, în cursul cărora au fost abor
date probleme ale relațiilor bilatera
le, aspecte ale evoluției din zonă, in
formează agenția Petra.

PARIS 14 (Agerpres). — La Paris 
a avut loc luni tradiționala demon
strație cu prilejul zilei de 14 Iulie — 
Sărbătoarea națională a Franței. în 
„Place de la Concorde" s-a desfă
șurat demonstrația militară, în pre
zența șefului statului, a președinți
lor celor două camere ale parlamen
tului, a primului ministru și a mem
brilor guvernului, a altor persoane 
oficiale.

Cu ocazia Sărbătorii naționale a 
Franței, președintele republicii,

Francois 
la postul 
referit 
rii, 
înarmărilor, 
teresele păcii și securității 
ționale — informează 
France Presse. Vorbitorul a

Mitterrand, luînd cuvintul 
de televiziune 
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cerut să
se pună capăt cursei inarmărilor, 
afirmînd că Franța se pronunță pen
tru rațiune. Șupralicitarea constantă 
a armamentelor, a evidențiat el, 
poate duce la un sfirșit fatal.

Poziția P.C. Italian față de criza de guvern din țară
ROMA 14 (Agerpres). — Premie

rul desemnat al Italiei, Giulio An
dreotti, a primit, luni după-âmiază, 
delegația partidului comunist, in 
cadrul consultărilor sale vizind con
stituirea unui nou guvern.

în declarația făcută presei la 
sfîrșitul convorbirilor, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Italian, 
Alessandro Natta, a reafirmat con
vingerea P.C.I. cu privire la dificul
tatea deosebită pe care o reprezintă

reconstituirea coaliției pentapartite 
și la inutilitatea acesteia.

Pentru salvarea actualei legisla
turi și rezolvarea problemelor celor 
mai importante ale țării este nece
sar ca majoritatea guvernamentală 
care se creează să se bazeze pe o 
platformă precisă șl pe participarea 
forțelor democratice fundamentale, 
pentru garantarea realizării pro
gramului asupra căruia se ajunge la 
un acord — a subliniat vorbitorul.

„Independența Namibiei este inevitabilă"
■,.- . •' r. • ■ :■ , '■ ') ’ ■ -.gril

- subliniază președintele S.W.A.P.O., Sam Nujoma
DAKAR 14 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută în capitala Senega
lului, Sam Nujoma, președintele Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), a subliniat că 
independența Namibiei este inevita
bilă, în pofida piedicilor, precum și 
a atitudinii de, rezervă manifestate 
de unele țări occidentale — infor
mează agenția Taniug. Totodată, el a

subliniat că, în vederea atingerii țe
lului final, organizația pe care o 
conduce își va intensifica lupta, sub 
toate formele, inclusiv militară.

Sam Nujoma urmează să aibă con
vorbiri cu șeful statului senegalez, 
Abdou Diouf, președintele în exer
cițiu al Organizației Unității Afri
cane, cu care va aborda aspecte ale 
evoluției problemei namibiene.

Se intensifică izolarea regimului rasist 
de la Pretoria

Conflictul dintre Iran și Irak
TEHERAN 14 (Agerpres). — Agen

ția IRNA informează că forțele 
iraniene au respins un contraatac 
al trupelor irakiene in zona insu
lelor Majnoon. Cu acest prilej, au 
fost scoși din luptă 120 militari ira
kieni și au fost distruse cinci am
barcațiuni militare.

în sectorul sudic al frontului, ar
tileria iraniană a intrat în acțiune 
împotriva pozițiilor irakiene, provo- 
cîndu-le pierderi, relevă IRNA.

BAGDAD 14 (Agerpres). — For
țele irakiene au anihilat încercările 
trupelor iraniene de a trece la 
ofensivă la est de Basra, se arată 
într-un comunicat militar dat pu
blicității la Bagdad. Totodată, în 
ultimele 24 de ore, avioane și eli
coptere irakiene au efectuat peste 
70 de misiuni de luptă. Potrivit 
agenției INA, în cursul acestor rai
duri a fost lovit un „mare obiectiv 
naval".

CANBERRA 14 (Agerpres). — Gu
vernul australian și-a avertizat 
partenerii din Commonwealth că 
viitorul organizației ar putea fi pus 
în pericol prin refuzul Marii Brita
nii de a institui sancțiuni economice 
împotriva Africii de Sud. Intr-un 
interviu televizat, ministrul de ex
terne australian, Bill Hayden, a 
relevat că există indicii potrivit 
cărora țările africane (care for
mează grupul cel mal numeros al 
organizației) se pregătesc să se 
retragă din Commonwealth. „Există 
posibilitatea ca organizația să se 
destrame dacă Marea Britanie nu 
va răspunde pozitiv la speranțele 
Africii negre", a spus Hayden, refe- 
rindu-se la hotărîrea anunțată de 
unele state africane — Kenya, Gha
na, Nigeria, Uganda și Tanzania 
— de a nu participa la apropiatele

jocuri sportive din Scoția ale țărilor 
membre ale Commonwealthului, în 
semn de protest față de politica 
Marii Britanii privind Africa de 
Sud.

OTTAWA 14 (Agerpres). — în 
cursul unei conferințe de presă or
ganizate după întrevederile avute Ia 
Montreal cu premierul britanic 
Margaret Thatcher, primul ministru 
al Canadei, Brian Mulroney, s-a 
pronunțat pentru aplicarea de sanc
țiuni economice împotriva regimu
lui de apartheid al Africii de Sud. 
El a precizat că, dacă in cursul 
conferinței de la Londra a unor șefi 
de stat sau de guvern din țări 
membre ale Commonwealthului nu 
se va ajunge Ia un consens, gu
vernul canadian este hotărît să ac
ționeze de unul singur.
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INIȚIATIVE CONSTRUCTIVE, ÎN CONSENS CU CERINȚELE PĂCII 
Șl COLABORĂRII INTERNAȚIONALE

ln concordanță cu preocupările sale statornice 
vizind eliminarea politicii de forță din viața mon
dială șt soluționarea pe cale pașnică a stărilor con- 
flictuale din lume, România a întreprins multiple 
demersuri, a avansat numeroase inițiative con
structive, între care :

• La propunerea țării noastre, Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat APELUL 
SOLEMN către toate statele aflate în conflict 
de încetare fără întîrziere a acțiunilor armate 
ți de soluționare a problemelor dintre ele pe 
calea tratativelor ți ANGAJAMENTUL STATE
LOR MEMBRE ALE O.N.U. ’de a reglementa 
stările de încordare ți conflict, diferendele 
existente, pe cale politică, de a se abține de 
la folosirea forței ți amenințarea cu forța, de 
la orice intervenție în treburile interne ale 
altor state.
• In cadrul Conferinței de la Stockholm 

pentru măsuri de încredere ți securitate ți 
pentru dezarmare în Europa, România a pro

pus adoptarea unor măsuri vizînd consolida
rea angajamentului statelor de a nu recurge 
la forță sau la amenințarea cu forța în rela
țiile reciproce.
• Țara noastră preconizează, de aseme

nea, crearea unei comisii permanente a 
O.N.U. pentru bune oficii, mediere și con
ciliere.
• România militează pentru convocarea 

unei conferințe internaționale, în cadrul 
O.N.U., în vederea soluționării pe cale po
litică a problemelor din Orientul Mijlociu, 
cu participarea tuturor statelor interesate, in
clusiv a O.E.P.

• In același sens, se înscriu numeroasele 
apeluri adresate părților angajate în conflicte 
din diferite părți ale lumii pentru stingerea 
focarelor de război ți începerea de negocieri 
în vederea soluționării politice a problemelor 
litigioase.

s
GENȚIILE DE PRESA 
ip - pe scurt

CONVENȚIA SOVIETO-AMERI- 
CANA. în conformitate cu conven
ția semnată intre Consiliul de pro
tecție a resurselor naturale a S.U.A. 
și Academia de științe a U.R.S.S., 
oameni de știință americani au În
ceput instalarea în localitatea Ka-
rakaralinsk (R.S.S. Kazahă) de apa
ratură pentru controlul asupra ex
periențelor nucleare. în S.U.A., spe
cialiști sovietici vor instala, luna 
viitoare, aparatura de control in 
apropierea poligonului Nevada. Po
trivit convenției, instalațiile ampla
sate în cele două țări vor fi iden
tice, informează agenția T.A'.S.S.

LA VIENTIANE a încetat din 
viață, în vîrstă de 76 de ani, Fay- 
dang Lobliyao, vicepreședinte al 
Adunării Populare Supreme a 
R.D.P. Laos, vicepreședinte al C.C. 
al Frontului Construcției Naționale 
din Laos — anunță agenția T.A.S.S. 
în legătură cu aceasta, in țară a 
fost declarat doliu pe timp de cinci 
zile.

PURTĂTORUL DE CUVÎNT AL
R. P.D. COREENE în Comisia mili
tară de armistițiu (C.M.A.) din Co
reea, a dat publicității o declara
ție în care se apreciază ca total 
hejustificată respingerea de către
S. U.A. a recentei propuneri a 
R.P.D. Coreene cu privire la ini

țierea de convorbiri tripartite 
(R.P.D. Coreeană, S.U.A. și Coreea 
de Sud) la nivelul autorităților mi
litare de resort, pentru a discuta și 
soluționa problemele urgente apă
rute și a elimina pericolul de răz
boi din Peninsula Coreea — rela
tează agenția A.C.T.C. Respingînd 
părerea părții americane că ase
menea probleme trebuie să fie dis
cutate în C.M.A., în declarație se 
arată că prin însuși statutul ei 
această comisie are atribuții limi
tate, neputind rezolva situații 
complexe.

LA SANTIAGO DE CHILE S-A 
DESFĂȘURAT O NOUA DEMON
STRAȚIE POPULARA împotriva 
politicii regimului generalului Au
gusto Pinochet, pentru revenirea 
țării la democrație. Sub pretextul 
că a fost perturbată ordinea publi
că, poliția a intervenit cu brutali
tate, operind numeroase arestări. 
Printre cei deținuți se află și Juan 
Luis Gonzalez, ■ militant de frunte 
al opoziției, președintele Adunării 
civile — alianță a forțelor demo
crate chiliene.

NOUL GUVERN OLANDEZ, con
stituit in urma alegerilor legisla
tive de la 21 mai, a depus luni ju- 
rămintul în prezența reginei Bea
trix. Constituit după peste o lună

sovietici Leonid Kizim și Vladimir 
Soloviov se apropie de încheierea 
experiențelor prevăzute in cadrul 
activității lor la bordul complexu
lui orbital „Mir" — „Soiuz T-15" și 
au început pregătirea laboratorului 
spațial „Mir" pentru evoluția sa 
ulterioară in regim automat. Reve
nirea celor doi cosmonauți pe Pă- 
mint este prevăzută pentru data de 
16 iulie. Potridit datelor telemetri- 
ce și rapoartelor de pe orbită, 
Leonid Kizim și Vladimir Soloviov 
se simt bine, transmite agențiaA C’ V 7 W Iși jumătate de negocieri între par

tidele creștin-democrat și liberal, 
care dețin, împreună, o majoritate 
de șase mandate in parlament, la 
un total de 150 locuri, noul guvern 
este condus de Ruud Lubbers, aflat 
și în fruntea precedentului cabinet. 
Programul noului guvern are ca 
puncte prioritare problemele de 
ordin economic ale țării, intenția, 
fiind de a reduce gravul deficit 
bugetar și a lupta împotriva șoma
jului, care cuprinde 15 Ia sută din 
forța de muncă a țării.

REFORMA AGRARA. în orașul 
Evora s-au desfășurat, timp de 
două zile, lucrările conferinței na
ționale pentru problemele reformei 
agrare din Portugalia. Participan- 
ții au examinat căile și mijloacele 
de înfăptuire a reformei agrare — 
apreciată drept una dintre princi
palele cuceriri ale revoluției por
tugheze din aprilie 1974. Luînd cu- 
vintul în cadrul ședinței de închi
dere a conferinței, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Por
tughez, Alvaro Cunhal, s-a pro
nunțat în favoarea apărării și con
solidării bazelor economice ale re
formei agrare.

EVOLUȚIA COMPLEXULUI OR
BITAL SOVIETIC. Cosmonauții

conferința africana la 
NIVEL ÎNALT. La Nairobi s-au 
deschis lucrările conferinței la ni
vel înalt a șefilor de stat și de gu
vern din șapte țări situate în cen
trul și estul Africii. Pe ordinea de 
zi a conferinței, la care participă 
președinții Kenyei, Tanzaniei, 
Ugandei. Ruandei, Burundi. Zairu
lui și primul ministru al Sudanu
lui, figurează probleme privind asi
gurarea securității și cooperării în 
regiune.

ACTELE DE VIOLENȚA care 
s-au produs în ultimele două zile 
în Irlanda de Nord în urma ac
țiunilor grupărilor protestante s-au 
soldat cu rănirea a aproape 200 de 
persoane, dintre care 128 polițiști, 
informează agenția France Presse, 
citind datele difuzate de autorită
țile britanice. Cele mai mari 
ciocniri între protestanți și forțele 
de ordine s-au produs la Port-
adown, in centrul provinciei, oraș 
în care, începînd de vineri, aproa
pe 3 000 de polițiști au încercat să
împiedice degenerarea marșurilor 
protestante în atacuri deschise la 
adresa catolicilor, adaugji A.F.P.
Au fost arestate 127 de persoane
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